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JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz) elnökségi
ülésén készült. Az ülés időpontja 2011.10.05. 18:00 óra, helyszíne 1116 Budapest,
Kondorosi út 14, Nyéki Imre uszoda igazgatói iroda.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila ellenjegyezte Dr. Nagy Norbert.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak:
Csaba László

………………………………

Dr. Nagy Norbert

………………………………

Dr. Csikány József

……………………………….

Miklós Attila

……………………………….

Megállapításra került, hogy az MSzÚOSz elnökségi ülés határozatképes.
Az elnökségi ülés napirendje az ülés összehívásakor kiírt:
1. A 2012-es versenynaptár véglegesítése
2. Egyebek
1. A 2012-es versenynaptár véglegesítése
Az elnökségi ülés napirendjének első pontja a 2012-es magyarországi szenior úszó
versenynaptár véglegesítése. A véglegesítéshez döntés szükséges a 2012-es 25
méteres Országos Bajnokság és az 50 méteres fedett medencés Országos Bajnokság
helyszínének kiválasztásáról.
Előzőleg, az elnökségi ülés összehívásával egy időben felkértük, az elnökség tagjait,
Pólyáné Téli Évát, Gergely Ildikót és Kancsó Jánost, hogy amennyiben nem tudnak
részt venni az elnökségi ülésen, véleményüket e mailben küldjék el. Ezeket a levélben
elküldött véleményeket és/vagy szavazatokat rögzítjük a szavazásnál és ehhez a
jegyzőkönyvhöz a következő 4 (azaz négy) mellékletben csatoljuk. Az 1-2 melléklet
Kancsó János e mailben elküldött véleménye és szavazata, a 3. melléklet Gergely
Ildikó illetve a 4. melléklet Pólyáné Téli Éva telefonon elmondott és e mailben is
elküldött szavazata.
A 2012-es rövid medencés szenior OB-re (időpontja 2012.02.04-05) három
jelentkezés érkezett: Budaörs, Hódmezővásárhely és Százhalombatta. A 2012-es
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hosszú medencés (időpontja 2012.04.20-22) szenior OB rendezésére ketten
jelentkeztek: Hódmezővásárhely és Kecskemét.
A hosszúpályás szenior Országos Bajnokság helyszínének kiválasztásánál Kancsó
János a hódmezővásárhelyi helyszínt támogatta. Gergely Ildikó a kecskeméti
helyszínt, Pólyáné Téli Éva a két pályázatot egyformán értékesnek találta ezért
szavazatát „tartózkodik”-nak rögzítettük. A jelenlévő elnökségi tagok egyhangúlag a
kecskeméti rendezést javasolják. A szavazatok összesítése alapján 2012-es hosszú
medencés szenior OB helyszínek közül Kecskemét 5 igen, Hódmezővásárhely 1 igen
szavazatot kapott, egy elnökségi tag tartózkodott.
A 2012-es rövid medencés szenior Országos Bajnokság (időpontja 2012.02.04-05)
helyszínének kiválasztásának szavazásán Kancsó János a budaörsi helyszínt
támogatta. A budaörsi rendezés pályázata kapcsán megvitatta, hogy két
magánszemély (mindketten szenior úszók) rendezhet-e szenior úszóversenyt. Az
alapszabályban ez nincs szabályozva, tehát bárki rendezhet szenior úszóversenyt.
A szavazatok összeszámlálása alapján Kancsó János, Miklós Attila, Dr. Csikány József
és Pólyáné Téli Éva a budaörsi rendezést, Dr. Nagy Norbert. Gergely Ildikó a
hódmezővásárhelyi, Csaba László a százhalombattai rendezést támogatta. A budaörsi
helyszín 4 igen, Hódmezővásárhely 2 igen és Százhalombatta 1 igen szavazatot
kapott. A 2012-es rövid medencés szenior Országos Bajnokság helyszíne Budaörs lesz.
7/2011-es számú. Elnökségi határozat: Együttműködési megállapodást kell kötni
mindkét (Budaörs, Kecskemét) szervezővel a versenyek rendezésére.
A döntés indoklása: Az elnökség olyan gyakorlatot szeretne megvalósítani, hogy minél
több új helyszín kerüljön a versenynaptárba. Ezzel együtt az elnökség törekedik arra,
hogy a következő években az Országos bajnokságok a korábbi helyszínektől eltérő
helyen kerüljenek megrendezésre. Éppen ezért a jövőben is számítunk az eddigi és új
rendezők jelentkezésére.
2. Egyebek
8/2011-es számú. Elnökségi határozat: A 99 –es előjelű kód az egyéni versenyzők
megjelölésére szolgál.
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