Jegyzőkönyv

MSZÚOSZ Elnökségi Ülés

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (MSzÚOSz)
elnökségi ülésén készült. Az MSZÚOSZ elnökségi ülésének időpontja 2014.06.28. 15:
20 óra, helyszíne 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1., Gyarmati Dezső
sportuszoda helyisége. A jegyzőkönyvet vezette Miklós Attila. Ellenjegyezte Kancsó
János.
Az MSzÚOSz elnökségi ülésén jelen vannak az elnökség részéről: Csaba László,
Pólyáné Téli Éva, dr. Csikány József, Gergely Ildikó, Kancsó János, Miklós Attila.
Megállapítottuk, hogy az MSZÚOSZ elnökségéből hat fő van jelen, tehát az
elnökségi ülés hatűrozatképes.
Az elnökségi ülés kibővített, a szenior úszók részéről jelen vannak Pető Csaba
Attila, Falvi Zsolt, Kenéz László, Tóth Csaba, dr. Kézsmárki Éva, Molnár Gergely.
Az elnökségi ülés napirendje:
1. A 2015. évi „Közép és Kelet Európai Szenior Egyesületek Kupája” versennyel
kapcsolatos feladatok megbeszélése. A rendezésre felhívás előkészítése.
2. A 2015-évi szenior OB-val kapcsolatos elvárások megfogalmazása.
3. Szenior versenynaptár jövő évi struktúrájának átalakítása a versenyeken indulók
csökkenő száma miatt
4. A FINA és/vagy a LEN 2014-es TOP10 ranglistáján időeredményük alapján
szereplő magyar szenior úszó versenyzők, hazai versenyzésének támogatása
2015 évben, a szövetség részéről. (összesen max. 300 ezer Ft)
5. Egyebek
A napirend 4. pontja módosításra került dr. Balajti Zoltán e maiben elküldött javaslata
alapján (Eredeti javaslat szövegében a támogatás feltétele: „A montreali VB-n induló és
1-3 illetve 4-6 helyezést elérő magyar szenior úszó versenyzők”).
Csaba László: Az első napirendi ponttal kapcsolatban Miklós Attila mondja el a
javaslatot.
Miklós Attila: Levélben egyeztettem az ukrán, a román, a szlovák, a cseh, az osztrák
és a szerb sporttársakkal a versennyel kapcsolatban. A verseny egyben szenior
országos bajnokság is lenne, ne növeljük tovább a versenyek számát.
Pólyáné Téli Éva: Az időpnt lehetőleg ne június 13 legyen, mert az iskolákban akkor
van az évzáró.
Kenéz László: Az első napon a kezdés ne legyen túl korán.
Csikány József: A verseny megnevezésében az „Európa Kupa” probléma lehet a
LEN-nél, ezért alternatív megnevezést is alkalmazhatunk.
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Csaba László: A Duna kupa használható megnevezés lenne.
Csikány József: Valóban jobb lenne, ha a Duna kupát hirdetjük meg.
Kolonics Krisztián: a „Duna régió kupája” jobb lenne. Az országos bajnokok külön
hirdetése megoldható.
Csaba László: Javaslom a szavazást a verseny időpontjáról. Egyhangúlag elfogadtuk
a 2015.06.05-07 dátumot a „Duna régió kupája” versenyre és a kecskeméti helyszínt.
Mi legyen a verseny programja?
Miklós Attila: Készítek egy lehetséges program javaslatot és körbeküldöm.
Csaba László: A jövőben megrendezésre kerülő fedettpályás OB esetén a rendező
döntése lesz hány napos az OB.
EH: 9/2014 Nem az elnökség dönt hanem az országos bajnokságot rendező arról, hány
napos legyen a verseny.
Csaba László: Ki vállalja a 2015 évi rövid pályás országos bajnokság rendezését?
Pető Csaba: Nyugat Magyrországon is kellene versenyt rendezni.
Falvi Zsolt: Az első győri verseny idén novemberben lesz. A jövő évi országos
bajnokságot megrendeznénk. Később jöttem ezért a kérdésem az, hogy az első pontban
szereplő verseny helyszínének Kecskemétet megszavazta-e az elnökség?
Csaba László: A kecskeméti helyszín és rendezés kipróbált az eddigi versenyek
alapján.
Dr. Kézsmárki Éva: Mi lenne ha a MÚSZ is támogatná?
Csaba László: Túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy célterület, célközösség legyünk.
Pető Csaba: A nyílt vízi versenyek lennének alkalmasak a tömegsport felé
elmozdúlásra.
Csaba László: Nem kapunk támogatást versenyek rendezésére.
Csaba László: A negyedik napirendi ponttal kapcsolatban. A régi eljárás az volt, hogy
a szövetség amennyiben volt rá lehetősége a világversenyeken jól szereplő
sporttársaknak a nevezési díját utólag visszaadta.
Miklós Attila: Ebben az esetben döntsünk a VB után az eredmények és a lehetőségek
ismeretében.
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EH: 10/2015 Nem döntünk a versenyzők támogatásáról csak a VB után az eredményk
és a lehetőségek ismeretében.
Csaba László: Az egyebek napirendi pontban javasolom a Vasas SC csapatának
felvételét a szövetségbe. Dr. Nagy Norbert tájékoztatója alapján felvehetjük a csapatot.
EH: 11/2015 A Vasas SC csapatát felvettük a Magyar Szenior Úszók Országos
Szövetségébe.
Gergely Ildikó: Javasolnám a hódmezővásárhelyi szenior OB támogatását 100 ezer
forinttal a szövetség részéről, az idei százhalombattai OB-hez hasonlóan.
EH: 12/2015 A hódmezővásárhelyi verseny rendezését utólag 100 ezer forinttal
támogatja az MSZUOSZ.
Hódmezővásárhely, 2015.06.28.
Vezette: Miklós Attila
Ellenjegyezte: Kancsó János
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