Jegyzőkönyv

MSzÚOSz Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
közgyűlésén készült. Az MSZÚOSZ közgyűlésének időpontja 2012.02.04. 18:30 óra,
helyszíne 2040 Budaörs Hársfa utca 6, a budaörsi uszoda emeleti VIP termében.
A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila ellenjegyezte Kancsó János és Molnár
Gergely.
Az MSzÚOSz közgyűlésen ülésén jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 12
szenior úszó klub képviselői. Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ tagjai közül 12
szenior úszó klub képviselője van jelen, tehát az közgyűlés határozatképes.
Az MSzÚOSz közgyűlés napirendje az előzetesen kiküldött értesítő szerint a
következő:
1. Tájékoztató a versenyrendezői programról (szoftver).
2. A Szenior úszás magyarországi versenyszabályzatának elfogadása.
Csaba László: Megnyitotta a közgyűlést. Az elnökségi ülés a szenior úszók közgyűlése
után lesz megtartva. A közgyűlést egy hónappal hamarabb hirdettük meg.
A közgyűlés két napirendi pont megvitatásáról szól a meghirdetett program szerint.
Először Deák Zoltán mutatja be a versenyrendezői programot. A második
programpont a szenior úszás magyarországi versenyszabályzatának elfogadása.
A két napirendi ponton kívül, ha bárkinek előterjesztése van a kecskeméti OB-n
tartandó közgyűlésen napirendre vesszük, megtárgyaljuk és szavazunk róla.
A jegyzőkönyvet Miklós Attila vezeti. Ellenjegyzik Kancsó János és Molnár Gergely.
A jegyzőkönyvet vezető és ellenjegyzők személyét egyhangúlag elfogadták.
A versenyrendező programot Deák Ottó fejlesztette, ezen a versenyen Deák Zoltán
üzemelteti. A rendszer két részből áll. A verseny lebonyolító és a nevezést kezelő
illetve ranglista nyilvántartó programokat is tartalmazza. Az első rendszert ingyenesen
kaptunk meg a Magyar Úszó Szövetségtől kértük, a második részt nem kértük.
Deák Zoltán: Ismerteti a program képességeit. Egyes időmérő rendszerekkel
közvetlen adatkapcsolattal dolgozza fel az időeredményeket. A program LEN
pontszám alapján rangsort készít. A váltókat nem tudja korcsoport alapján feldolgozni.
Tud nevezési díjat számolni. Figyeli a neveket a női – férfi nevezéseket ellenőrzi.
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Szótárakban tárolja a versenyzőket. 300 versenyzőt kb. 5 óra alatt lehet manuálisan
felvinni. Kézi időmérésnél segédlistát készít az időmérők számára. Kezeli a
kizárásokat. Hat nyelven készít rajtlistát. Nevezési listát készít.
A második rendszer on line nevezés forma (név, idő, csapat) a program letölti és
felviszi a versenyrendező programba.
Harmadik opció a ranglista ami a MÚSZ-nak automatikusan készül. Ez jelenleg csak a
MÚSZ-nál készül.
Csaba László: Az on line nevezés egyelőre általunk nem használt.
Deák Zoltán: Egyelőre papíron történik a nevezés az on line nevezés további
fejlesztést igényel.
Csaba László: A tavalyi százhalombattai és szarvasi verseny eredmény feldolgozása
ezzel a programmal készült. Kik használják az egyesületek közül?
Kancsó János: A gyulaiak több évvel ezelőtt megvették és használják a programot.
Deák Zoltán: A program használata legális a MÚSZ-al kötött szerződés alapján
minden MSZÚOSZ egyesületnek. A program 33 1/3 méteres versenyen is használható
kézi időméréssel.
Csaba László: Csúcslista csak 25 és 50 méteres medencére készül. Kit érdekel a
versenyrendező program? Eger, Tótkomlós, Hódmezővásárhely, Szentesi Delfin ESC
jelentkezett. Az MszÚOSz honlapon letölthetővé tesszük a programot.
Második közgyűlési pont a versenyszabályzat.
Miklós Attila: Szeretném ismertetni a levélben megküldött véleményeket a szenior
úszók versenyszabályzatával kapcsolatban. Először Fehér Edit levelét szeretném
felolvasni a közgyűlés résztvevőinek, mert erre kért levelében.
Fehér Edit levele a 2. 3, 5 pontban telefonon beszéltünk és részben az én érveimre
válaszolt a levélben
1. A versenyek nagy része szövetség nélkül zajlott, s működött!
Nem értem, hogy most miért kell szabályozás alá vonni.
2. Nem tudok egyet érteni azzal a versenyszabályzat azon pontjával, hogy
Nem szerepelnek az országos vagy európai, világ csúcslistában és éves és örök
ranglistáiban illetve a HV versenyek eredményei éves és örök ranglistáiban, ha a
versenyző nem regisztrált.
Azt elfogadja, hogy azért van szükség regisztrációra, hogy tiszták legyenek az adatok, de
miért is kell ezt minden évben megújítani, hiszen ezek az adatok nem változnak meg.
Személy szerint neki nem számít, hogy szerepel-e ranglistában viszont tudja, hogy vannak
akiknek ez fontos. Ezért sem látja be, miért zárnak ki bárkit is egy ranglistából.
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3. Azt az indokomat, hogy szövetségnek azért van szüksége a többlet pénzre, mert a
pályázatokhoz gyakran önrészt kell felmutatni, azt írta, hogy „nem hinném, hogy másnak
kellene a gesztenyét kikaparni, más meg belül a készbe. Úgy gondolom, hogy ha a szövetség
pályázik szíve-joga arra használni amire akarja, de az egyesületek is pályázhatnak sőt… S a
szövetség, ha felhívja a figyelmet egy-egy pályázatra az segítség, az egyesületek pedig
eldöntik, hogy megteszik vagy nem.”
4. Nem tetszik neki ez a túlszabályozott világ. Ez az egyik oldal, a másik pedig oké, hogy ezt
vállaltátok, tudom, hogy 5 év és mi lesz azután vagy örökre szól vagy ezt egy életre
vállaljátok. Ez a lendület általában elfogy, s mi marad mögöttük a szabályok?
5. Az is szép, hogy pályázzuk meg a bajnokságokat, de mindannyian tudjuk, hogy sajnos a
politika ide is begyűrűzik sajnos. Az hogy mennyi az uszodabérlet függ a polgármestertől, az
uszodaigazgatótól, hogy melyik oldalról fúj a szél. Mi lesz ha nem lesz aki megpályázza a
bajnokságot. Akkor már nem számít, hogy mi a neve.
Senkit sem akar megbántani, s higgyük el nagyra értékeli a társadalmi munkát, de nem érti miért
kell ezt a jól működő dolgot megreformálni.

Kancsó János: Kérdezi a rendezővel kapcsolatban miért rendezheti természetes
személy vagy gazdasági társulás a versenyeket. Az egyesületek felé kibocsátott
számláknak ÁFA tartalma nem lehet. Azt kéri, hogy magán személy vagy gazdasági
társulás ne rendezhessen versenyt, mert ez az egyesületek jövőbeni pályázatát
kedvezőtlenül befolyásolhatja.
Dr. Nagy Norbert: Külön kiköthetjük, hogy nem lehet magán személy rendező, de
jogilag nincs magyarázat, hogy miért zárjuk ki a magán személyeket.
Kancsó János: A versenyrendező a szponzorokból él. Ezért nem kellene válallkozókat
beengedni a versenyrendezésbe.
Csaba László. A szenior úszók versenyszabályzatának ezzel a pontjával ki ért egyet,
hogy változatlan formában tehát a magán személyek és gazdasági társulások is
rendezhessenek. Egy ellenszavazat, két (2) tartózkodás és kilenc (9) igen szavazattal
elfogadta a közgyűlés.
Az egész szabályzatot szavazásra bocsájtja. Ki fogadja el a szenior úszók
versenyszabályzatát? Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadták.
Mivel más napirendi pont nem volt kitűzve a közgyűlést lezártuk.
Napirenden kívül Dr. Rentka László javaslata alapján a kecskeméti OB-n tartandó
közgyűlésen napirendre vesszük a 65 illetve 70 év feletti versenyzőtársak
regisztrációjával illetve a regisztráció menetével kapcsolatos javaslatait.
Budaörs, 2012.02.04
ellenjegyezte Kancsó János sk., Molnár Gergely
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