
Para Bizottság 2017. évi beszámolója

Bizottság tagjai:
Házi Zsuzsanna, Karácsonyi Zsolt, Márton Gábor tagok
Nagy Gábor Bizottságvezető

A bizottság 2017. évben négyszer ülésezett  ebből 2 alkalommal az edzőbizottsággal együtt és ha
kellett telefonon és e-mailban egyeztetett.

A Bizottság feladatai: 
- Para éves felkészülési program összeállítása.
- Para hazai versenyek edzőtáborok és versenyszámok meghatározása.
- Nemzetközi versenyeken indulók kiválasztása.
- Ösztöndíj javaslatok összeállítása.
- Para evezősök klasszifikálásának megteremtése
- Para szakág éves költségvetésének összeállítása, végrehajtása
- MPB és EEMI felé a szakmai beszámolók összeállítása
- Para eszközök kezelése és új beszerzése

Az  év  elején  összeállítottuk  és  a  MESZ  elnökségének  elfogadásra  javasoltuk  a  2017.  évi
felkészülési tervet és az éves Para költségvetést.
A felkészülési terv fő célja a 2017. évi Ergométeres EB és VB és evezős VK és a VB voltak. 
2016. év elején januárban és februárban versenyzőink a téli felkészülés lezárásaként részt vettek az
ergométer  EB-n  és  Euro  Openen  ami  Párizsban  volt  EB  1  arany  és  1  ezüstéremmel  zártuk  a
versenyt.  Februárban  három sportolónk  Pető  Zsolt  edzője:  Nagy  Gábor  és  Szokolics  Szabolcs
edzője: Alföldi Zoltán, Nagy Ráhel edzője: Márton Gábor részt vett Bostonban az Ergométer VB-n
ahonnan mindhárom sportoló éremmel térhetett haza.
Részt vettünk a 2. Világkupán Poznańban júniusban, ahol Pető Zsolt edzője Nagy Gábor PR1 -
ASM 1x-ben indult és a 12. helyen zárt.
Szeptemberi evezős VB-n 2 sportoló PR1 – WAS1x Lőrincz Krisztina edzője: Karácsony Zsolt 8.
helyen zárt, PR1 – MAS 1x Pető Zsolt edzője Nagy Gábor 13. helyen végzett.
A hazai  versenyek  nagy  részén  volt  para  versenyszám!  MESZ szervezésében:  Ergométer  OB,
Tavaszi  Hosszútávú  evezősverseny,  Szegedi  NK,  Vidék  Bajnokság,  Országos  Bajnokság.  Klub
szervezésben: Pető Ergométer verseny, Méhecske Ergométer verseny, Csepel Kupa, Óvár Kupa,
Győri Kupa,  Down Alapítvány ergométer verseny, Mosonmagyaróvári  Mikulás Kupa ergométer
verseny.
A para bizottság mindig időben, negyedévente beszámolt az MPB-nek a szakmai tevékenységéről
és a támogatás felhasználásáról is készítettünk szakmai beszámolót. 2017. évben az MPB 5.000.000
Ft támogatást nyújtott a MESZ para szakmai feladataira.
Az EMMI 2017-ban KSF támogatása para szakmai feladatokra 5.000.000 Ft-ot adott és ezzel az
összeggel 2018. februárban el is számoltunk és szakmai beszámolót készítettünk.
A  sportolóink  között  2017.  évben  havi  80.000  Ft  Gerevich  ösztöndíjat  oszthattunk  szét.
Ösztöndíjasok voltak: Lőrincz Krisztina, Pető Zsolt, Nagy Ráhel, Szokolics Szabolcs, Tóth Balázs.
A Para bizottságot szeptemberében az Edzőbizottság javaslatára a MESZ elnöksége megszüntette és
beolvasztotta az edzőbizottságba. A bizottság a működése alatt 3 éven keresztül nagyon aktívan
dolgozott  és  nagyon jól  össze tudott  dolgozni  a  MESZ irodával  és  az elnökséggel  egyaránt.  A
bizottság tagjai együttműködése jónak értékelhető.
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Nagy Gábor
Para Bizottságvezető


