Szakbizottságok 2013. évi határozatai

Edzőbizottsági határozatok
2013/05/17/01 sz. hat.
Az edzőbizottság a 2013. évi Európa Bajnokságra a következő csapatokat javasolja indulásra: F ks 2x
(7 igen , MZ, MD, RK, KL, BJ,BN, SzJ egyhangú ), F 2- (7 igen), F 1x (7 igen), F ks 2- ( 7 igen), F ks 4- ( 6
igen- 0 nem- 1 tart. MD).
2013/05/17/02 sz. hat.
Az edzőbizottság a Külker Evezős Klub minis versenyekre vonatkozó javaslatát, hogy súlycsoportok
vagy kiemelések kerüljenek bevezetésre egyhangúan elveti (7 nem).
2013/05/17/03 sz. hat.
Az edzőbizottság a Heraklész Csillag keretbe Matyasovszki Dánielt, Gyimes Krisztinát, Vallyon Bencét,
Novák Edvint, Szigeti Rolandot, Csányi Pétert, Vancsura Bendegúzt, Matheisz Józsefet, Bácskai
Dominikát, Kurdi Laurát, Pétervári-Molnár Bendegúzt és Papp Gergelyt javasolja. Egyúttal az EB
felkéri Ficsor László Heraklész koordinátort, hogy tegyen lépéseket a Csillag keret 12 főre bővítése
érdekében.
2013/07/17/04 sz. hat. (telefonos és e-mail-es szavazás)
A felnőtt VB csapatokra az edzőbizottság javaslatai a következők:
F ks 1x, F 2-, Para N 1x – F 1x egyhangú igen a résztvételre ( BN,BJ,MD,MZ,FA,NG,KL,SzJ).
F 1x 2 igen (BJ,MD), 6 nem (BN,KL,MZ,SzJ,NG,FA)
Indoklás: Széll Domonkos teljesítménye nem meggyőző. A 3%-os határtól is elmarad. Esetében
menedzselési vagy hosszú távú szakmai tervek sem indokolják a nemzetközi 1x szereplést. A nemmel
szavazó EB tagok azt a javaslatot tették, hogy versenyezzen klub költségen ( ha klub tudja vállalni) és
ha teljesíti az elvártakat ( „B” döntő), akkor kapjon visszatérítést.
2013/09/11/05 sz. hat.
A 2013. évi szakmai beszámolókat az EB elfogadta.
2013/09/11/06 sz. hat.
Az EB Ficsor László javaslatait a szakág vezetők személyére javasolja. Molnár Dezső ffi váltott: 8 igen0 nem-1 tart(MD). Molnár Zoltán ffi pár: 8 igen-0 nem-1 tart(MZ). Rapcsák Károly ffi ks pár: 7igen-0
nem-2 tart(RK, MZ). Kiss László ffi ks váltott: 8 igen-0 nem-1 tart(KL).Szierer János női: 8 igen-0 nem-1
tart(SzJ). Bartos Nándor ffi up váltott: 8igen-0 nem-1 tart(BN). Mácsik Miklós ffi up pár: 9 igen.
Lőrincz Attila up női pár: 9 igen. Dani Zsolt up női váltott: 9 igen.
2013/09/11/07 sz. hat.
Az EB javaslatai az OB rendezésére: külön up és felnőtt OB rendezzünk ( 5igen-3 nem-0 tart).

2013/09/11/08 sz. hat.
Az EB szegedi helyszínt javasol mindkét OB-ra (8 igen-0 nem-0 tart).
2013/09/11/09 sz. hat.
Az EB az up bajnokságra 2014. 07. 11-13.-át, a felnőttre 2014.09.06-07.-ét javasolja( 8 igen-0 nem-0
tart).

2013/10/09/01 sz. hat.
Az EB egyhangúan (9 igen) támogatja Ficsor László javaslatát, amely a Csillag keretbe a következőket
javasolja: Pétervári, Papp, Matyasovszki, Gyimes, Bodrogi, Csányi, Vancsura, Vallyon, Novák, Szigeti,
Bene, Bálint.
2013/11/17/01 sz. hat.
Az esztergomi edzői fórumon az új edzőbizottság tagjai Szierer Jánost választották az edzőbizottság
vezetőjének. 6 igen (BN, MZ, MD, KL, RK, SzB), 1 nem (SzJ).

Fegyelmi és Etikai bizottsági határozatok
13/10/03/1. sz. határozat
Bíró Márk versenyző sportszerűtlen cselekedetével a válogatott csapat U23 VB indítását
meghiúsította, ezért a bizottság ezen tettét fegyelmi vétségnek minősítette, mely alapján a MESZ
etikai és fegyelmi szabályzat 5. pontjának 1/k pontjában meghatározottak szerint javasolja a
versenyzőt 1 évre eltiltani a válogatottak nemzetközi versenyeitől, és külföldi túráktól történő
részvételétől, melynek végrehajtását a bizottság 2014. év szeptemberéig javasolja felfüggeszteni.
Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt Bíró Márk bárminemű fegyelmi vétséget követ el,
abban az esetben a sportolót az újabb fegyelmi vétséget követő 1 évre a MESZ illetékese(i) a magyar
evezős válogatottban való szerepléstől tiltsa el.

14/03/14/1. sz. határozat
A Magyar Evezős Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottsága 2014. március 14-én 14 órakor a MESz
hivatalos helyiségében tartott ülésén megtárgyalta a MESz elnökségének 14/01/02/01E számú
határozatát, amelyben felkérte az Etikai és Fegyelmi Bizottságot, hogy Székely Balázs sporttárs
ügyében folytasson eljárást. A fegyelmi vizsgálat 2013. november 16-17-én tartott edzőbizottság
választást követően indította el a MESZ elnöksége.
A Bizottság megállapítása szerint a rendelkezésre bocsátott dokumentumokból a Bizottság
hatáskörébe tartozó szabálytalanság nem állapítható meg. Ezért a Bizottság további vizsgálatot nem
tart szükségesnek.

