MSZÚOSZ

Elnökségi ülés jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Mely készült a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetség elnökségi ülésén,
2011. október 22-én 14 órakor, a szarvasi uszoda különtermében, Szarvas, Kossuth u.23.
Jelen vannak:
Jelenléti ív szerinti tagok

Csaba László:
Szeretettel és tisztelettel köszönti az elnökség megjelent tagjait.
Jelen 5 fő, igazoltan távol 2 fő/távollétüket jelezték/
Megállapítja, hogy az elnökség határozat képes.
Jegyzőkönyv vezetésre felkérem Gergely Ildikót,
Jegyzőkönyv hitelesítésre: Dr. Csikány Józsefet
Megkérdezi a jelenlevőket elfogadják-e a javaslatokat?
Megállapítja, hogy a jelenlevők az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontra az alábbi javaslatot teszi:
1. A 2012 évi versenynaptár
2. Az új versenyrendező program ismertetése
3. Csúcsok hitelesítése nyilvántartása
4. Egyebek
Kiegészítésre van-e javaslat?
Nincs.
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadják-e?
Szavazás
Megállapítja, hogy a megjelentek egyhangúan elfogadták az elhangzott napirendi
pontokra tett javaslatot.
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1. Napirendi pont: A 2012. évi szenior úszó versenynaptár
Cs.László.: a 2011.10.05-i elnökségi ülés határozata értelmében véglegesített versenynaptár
elkészült, a honlapra felkerült.
P.T. Éva: kérem a szentesi pedagógus verseny időpontjának változtatása, végleges és új
időpontja 2012. március 10. helyesbítését.
Cs.László: Felkérem P.T. Évát a helyes időpont kijavítása érdekében vegye fel a kapcsolatot
Kolonits Krisztiánnal, aki a honlapot gondozza.
G.Ildikó: Kérdéses a Nyíregyháza státusza. Úgy tudom, még nem történt meg a felhívás
ellenére sem a 2011. évi tagdíj rendezése. Fontosnak tartom, hogy csak azoknak az
egyesületeknek a versenyeit reklámozzuk és támogassuk, akik rendezett tagi viszonnyal
rendelkeznek.
P.T.Éva: Az egyesület felé jeleztük a tartozást, már többször is. Már határidő után vannak, de
még adjuk meg az esélyt a tartozás rendezésére. Újabb levelet küldök, melyben újra
felhívom a figyelmüket az elmaradásra, határidőt szabva.
K. János: Én is támogatom a javaslatot, újabb felhívásra, ha ezután sem rendezik a tartozást,
kizárás után versenyüket nem jelentetjük meg a versenynaptárban.
Cs. László: felkérem P.T.Évát, a nyíregyházi klub újabb levélben történő felhívására, a
tartozás rendezésére.
Van-e ehhez a napirendi ponthoz még hozzászólás?
Nincs.
2. napirendi pont: Az új versenyrendező program ismertetése
Cs. László: egységes és szenior versenyekre is adaptált versenyrendezői program bevezetését
tervezzük ebben az évben. A program a szenior egyesületek számára ingyenesen tölthető
majd le, a szövetség tudtával és hozzájárulásával. Csak a rendezett tagsággal bíró
egyesületekről lehet szó, akik versenyeket rendeznek.
Együttműködést jelent az MÚSz-al.
A karbantartás és on-line nevezési lehetőség már fizetős, költséggel jár. Ezt minden
egyesület maga dönti el, igénybe veszi-e?
K.János: Ez nagyon fontos lenne, hiszen megkönnyítené a versenyt rendező egyesületek
munkáját, egységessé tenné a jegyzőkönyveket. használható-e 50m-es medencén kívül más
medence hosszra is?
50 és 25m-es medencékre, a LEN szabályai szerinti versenyszámokra. átírható tetszés szerint,
egy hozzáértő szakember meg tudja csinálni.
Dr. Cs. József: Erre mindenféleképen szükség van, de le kéne szabályozni a versenyrendezés
jogát is, ne eshessen meg a maihoz hasonló eset, hogy egyes versenyszámok közötti
várakozással húzzák az időt, lassan dolgozzák fel az eredményeket. Ez nem komoly verseny.
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P.T. Éva: Bár a mi használatos programunk eddig jól működött, egy egységesen használt
versenyrendezői programot én is támogatok.
Cs. László:Van-e ehhez a napirendi ponthoz még hozzászólás?
Nincs.
3. napirendi pont: Csúcsok hitelesítése nyilvántartása
3/A: Gulyás Péter eredményének csúcshitelesítése
G. Ildikó: Olvastam, megkaptam Gulyás Péter csúcshitelesítése kapcsán íródott leveleket.
nem is értem, hogyan juthatott el idáig ez az ügy. A szentesi pedagógus Úszóverseny, nem
szenior verseny. Körülhatárolt és meghatározott joggal rendelkező, pedagógus diplomával,
edzői oklevéllel rendelkezők, aktív korúak, nyugdíjasok és pedagógus jelöltek vehetnek csak
részt. Más szeniort kizár. A szövetség nem rendezője/ mint a korábbi kiírásokban helyesen
jelent meg/, csak támogatója a versenynek. A versenynaptárban és honlapon népszerűsítés
céljából szerepel.
Tehát, véleményem szerint, az itt úszott idők, csúcsként nem hitelesíthetők. Ilyen
értelemben, bárhol, bármilyen úszó eseményen született jó időeredmények hitelesíthetők
lennének.
P.T.Éva: Személy szerint engem ért a vád, azért küldtem el a leveleket. Én levelemben is
leírtam véleményem és kértem ki a tieteket is.
Cs. László: Mindenki ismeri a tényeket, ezek alapján teszem fel a kérdést.
Gulyás Péter Szentesen elért eredménye felkerülhet-e a csúcslistára?
Szavazás
5 nem szavazat: Pólyáné Téli Éva, Csaba László, Kancsó János, Gergely Ildikó
Dr Nagy Norbert / levélben foglalt állást, nem támogatja/
1 igen szavazat: Dr. Csikány József
9/2011-es számú. Elnökségi határozat: Gulyás Péter Szentesen elért eredménye nem kerül
fel a csúcslistára.
3/b: Csúcshitelesítések szabályai , menete és nyilvántartása
Cs.László: Javaslom a következőket, mely szerint:
1. Csúcshitelesítés a versenyt követő 30 napon belül történhet, egyénileg, a csapatvezető
által a szabályoknak megfelelően, az MSZÚOSZ-nek írásban megküldött csúcshitelesítő
jegyzőkönyv beadásával
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2. a csúcshitelesítő jegyzőkönyv az MSZÚOSZ honlapjáról letölthető legyen
3. a csúcshitelesítés menete a honlapon és a versenykiírásokban is szerepeljen
4. Eredmény csak akkor legyen hitelesíthető, elektromos időméréssel regisztrált csúcsidő.
Kézi, még akkor is ha 3 időmérés van, idehaza nem hitelesíthető.
Fentiek alapján a következőket javaslom bevezetni 2012-től:
1. 50 méteres versenyszámoktól 400 méteres versenyszámokig kizárólag az elektromos
időméréssel mért eredményeket – hitelesítés után fogadjunk el csúcseredménynek.
2. A 800 méteres és 1500 méteres versenyeknél – ahol két versenyző is úszhat egy
pályán – azoknak akik előre bejelentik a csúcskísérleteket – a versenyrendezők
biztosítsanak külön pályát, vagy az elektromos időmérés mellett 3 időmérővel
hitelesítsék az eredményét.
3. A jelenlegi csúcslista – függetlenül attól, hogy az időeredmény elektromosan, vagy
kézi időméréssel történ, érvényben marad.
4. Az elért csúcseredmények, akkor kerülnek hivatalosan a listára, ha a csúcshitelesítési
jegyzőkönyvet kitöltve elküldik az MSZUOSZ elnökségének és azt a Bizottság
elfogadja.
5. A külföldi versenyeken elért csúcseredményeket a versenyző a csúcshitelesítő
jegyzőkönyv hitelesítésével és a hivatalos jegyzőkönyv fénymásolatával igazolja,
illetve mellékeli az e-mail elérhetőségét.
6. A ranglistára 25 méteres (rövidpályás) és az 50 méteresre is ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a csúcshitelesre.
7. Az aktuális csúcslista és a ranglista, illetve a formanyomtatványok a www.mszuosz.hu
oldalon találhatók, és letölthetők.
Van-e kiegészítés a felsoroltakhoz?
Nincs.
Cs.László: Megkérdezi, hogy a Csúcshitelesítések szabályai , menete és nyilvántartása fent
leírt pontjaira tett javaslatot elfogadják-e?
Szavazás
Megállapítja, hogy a megjelentek egyhangúan elfogadták a Csúcshitelesítések szabályai ,
menete és nyilvántartása fent leírt pontjaira tett javaslatot.
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10/2011-es számú. Elnökségi határozat: Csúcshitelesítés a versenyt követő 30 napon belül
történhet, egyénileg, a csapatvezető által a szabályoknak megfelelően, az MSZÚOSZ-nek
írásban megküldött csúcshitelesítő jegyzőkönyv beadásával
1. 50 méteres versenyszámoktól 400 méteres versenyszámokig kizárólag az elektromos
időméréssel mért eredményeket – hitelesítés után fogadjunk el csúcseredménynek.
2. A 800 méteres és 1500 méteres versenyeknél – ahol két versenyző is úszhat egy
pályán – azoknak akik előre bejelentik a csúcskísérleteket – a versenyrendezők
biztosítsanak külön pályát, vagy az elektromos időmérés mellett 3 időmérővel
hitelesítsék az eredményét.
3. A jelenlegi csúcslista – függetlenül attól, hogy az időeredmény elektromosan, vagy
kézi időméréssel történ, érvényben marad.
4. Az elért csúcseredmények, akkor kerülnek hivatalosan a listára, ha a csúcshitelesítési
jegyzőkönyvet kitöltve elküldik az MSZUOSZ elnökségének és azt a Bizottság
elfogadja.
5. A külföldi versenyeken elért csúcseredményeket a versenyző a csúcshitelesítő
jegyzőkönyv hitelesítésével és a hivatalos jegyzőkönyv fénymásolatával igazolja,
illetve mellékeli az e-mail elérhetőségét.
6. A ranglistára 25 méteres (rövidpályás) és az 50 méteresre is ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a csúcshitelesre.
7. Az aktuális csúcslista és a ranglista, illetve a formanyomtatványok a www.mszuosz.hu
oldalon találhatók, és letölthetők.
4. Napirendi pont: Egyebek
K.János: Egy szenior versenyző lehet-e tagja egyszerre két klubnak?
Lehet-e két tagsági igazolványa? Ez szerintem nem elfogadható.
Fábián Béla egyszerre tag az Egri Szenioroknál és az Újbudában.
Dr. Cs. József: erről nem volt tudomásunk. Rövidesen nyilatkoztatjuk, melyiknek kíván tagja
lenni.
Cs. László: Javaslom szavazzunk arról, hogy egy versenyző csak egy egyesületnek lehet tagja.
Van-e kiegészítés a javaslathoz?
Nincs.
Szavazás
Megállapítja, hogy a megjelentek egyhangúan elfogadták, hogy egy versenyző csak egy
egyesületi tagsággal rendelkezhet,előterjesztésre, tett javaslatot.
11/2011-es számú. Elnökségi határozat: egy szenior versenyző csak egy egyesületnek lehet
tagja, egy szenior úszó tagsági igazolvánnyal rendelkezhet
Cs. László: felkérjük Dr Nagy Norbertet, írjon levelet Fábián Bélának, melyben kérjen
nyilatkozatot egyesületi hova tartozásáról, majd döntés után történjen meg az átigazolása.
Szükségesnek tartom egy átigazolási szabályzat elkészítését, mely meghatározott időben
engedne ennek teret,mely az éves tagnyilvántartást, regisztrációs díj fizetést így zökkenő
mentessé tenné. Ennek elkészítésére felkérem Dr Nagy Norbertet.
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Cs. László:Van-e kiegészítés az utolsó napirendi ponthoz?
Nincs.
Megköszönöm jelenléteteket, munkátokat. Kérlek benneteket a megbeszélt teendőket
végezzétek el.

Jó munkát hozzá.

kmf

Jegyzőkönyv vezető

Jegyzőkönyv hitelesítő
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