Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségi ülésének
jegyzőkönyve
Helyszín: Club Hotel Füred kikötője, Balatonfüred, Anna sétány 1-3.
Dátum: 2019. december 12.
Résztvevők: Eszes Bernadett, Csomai József, Pál Gaszton, Majthényi Zsombor,
Beliczay Márton, Bagyó Áron és Holczhauser András (MVSZ Főtitkár)
Az ülés levezető elnöke, Eszes Bernadett ismertette az elnökségi ülés napirendi
pontjait, melyek az alábbiak voltak:
- Beszámoló az EurILCA éves közgyűléséről
- Világversenyek indulásáról részvételi szándéknyilatkozatok begyűjtése a
plusz helyek igénylése miatt, nyilatkozatok átülésekről
- 2020. évi válogató versenyek és szisztéma meghatározása
- egyebek
A napirendi pontokat és azoknak tárgyalását a jelenlévők egyhangúan
elfogadták, s Eszes Bernadettet jelölték ki jegyzőkönyv vezetőnek.

I. Beszámoló az Éves Európai Laser Közgyűlésről
Eszes Bernadett beszámolt a 2019 november 30-december 1. között
Rómában lezajlott Éves Európai Laser Konferenciáról, melyen meglehetősen
forró volt a hangulat az ILCA és EurILCA képviselői között a kialakult európai
hajó és eszköz vásárlási lehetőség hiánya miatt, valamint a laser hajóosztály
körül gyűrűző jogviták kérdéséből kifolyólag. A közgyűlés a jelenlévők
egybehangzó akaratára és együttes aláírásával egy állásfoglalás kiadásával
zárult, melyet az EurILCA tagjai az ILCA számára nyílt levélben juttattak el, s
mely a jegyzőkönyv mellékleteként megtalálható.
Részletes beszámoló olvasható az alábbi linken: http://eurilca.org/2019european-annual-general-meeting-report/
Elfogadásra került a 2020. évi Európai versenynaptár, mely letölthető az
alábbi linkről: http://eurilca.org/european-championsips-upcoming-events/
A küldöttek döntöttek a 2022. évi Európa-bajnokságok helyszíneiről:
•

2022 Laser 4.7 Youth European Championships & Open European
Trophy – Dziwnów, Poland – Dates: TBA
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•
•
•
•

2022 Laser Radial Youth European Championships & Open European
Trophy – Hourtin, France – Dates: TBA
2022 Laser Under 21 European Championships & Open European
Trophy – Thessaloniki, Greece – Dates: TBA
2022 Laser Senior European Championships & Open European
Trophy – Hyères, France – Dates: TBA
2022 Laser Master European Championships – Warnemünde,
Germany – Dates: TBA

II. Nyilatkozatok a világversenyeken való részvételről
A jelenlévő edzők, szakvezetők, valamint emailben megkapott nyilatkozatok
alapján az alábbi résztvevői szándék alakult ki a világversenyekre
Laser 4.7 Európa-bajnokság (POR): BYC – 3 fiú+1 lány, SVE: 1 fiú
Laser 4.7 világbajnokság (ITA): SVE: 5 fiú, BYC: 4 fiú+1 lány, THE-YKA: 2
fiú+2 lány, MVM:4 fiú+1 lány (15 fiú és 4 lány; igényelhető kvóták száma még
nem lett közzé téve)
LR Ifi Európa-bajnokság (IRL): senki nem jelezte részvételi szándékát
LR Ifi világbajnokság (POL): THE: 3-4 fiú, BYC: 3 fiú+1lány, Procelero:1fiú,
MVM:3 fiú+1lány (12 fú és 2 lány; igényelhető kvóták száma még nem lett
közzé téve)
U21világbajnokság (ITA): BYC: 2 fiú
LSTD és LRnői,ffi felnőtt EB (GRE): BYC: 2-3 fiú, MVM: 1 nő
Alábbiakban megtalálható a világversenyekről kapott információ (nevezési
határidők, rangsorolások dátuma, kvóta számok.

Európabajnokságok
Laser 4.7

helyszín
Portugal,
Vilamoura

Laser Radiál Ifi

Ireland,
Bangor

U21

Montenegro,
Tivat

LStd, LR női,
felnőtt

Greece,
Kalamata

LStd masters

Monaco

időpont
11-18 of
April

nevezési
határidő
11th of
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6-13 of June 1st of April
April
16th of
March until
16 -23 of
Thu 26th of
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15th of March March 2020
3rd of
4th -14th of
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February
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lány
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2+5

4+8

30 May
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világbajnokságok helyszín
Arco, Garda,
Laser 4.7
ITA

nevezési
határidő

ranking date closing
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nincs adat

n.a.

n.a.

n.a.
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n.a.

n.a.

n.a.
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n.a.
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U21
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August
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Dziwnow, POL August
17-24 of
Malcesine, ITA July

LStd
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9-16 of
February
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2019

Melbourne,
LR női, LR felnőtt AUS

21-28 of
February

20 August
2019
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19-28 of
March

30 October
2019

Laser Radiál Ifi

Geelong, AUS

8
January, 1+3
20
January

1+2

18
February

Nyilatkozatok átülésekről:
Pál Gaszton az MVM SE részéről jelezte, hogy versenyzőjük, Kovács Attila a
jövőben laser 4.7 helyett Laser Radiálban folytatja pályafutását, míg az YKA-THE
két versenyzője, Szűcs Ábel és ifj. Majthényi Zsombor befejezik laseres
versenyzést és Finn Dinghyben folytatják a vitorlázást.

III. Válogató és a válogató versenyek meghatározása
Laser 4.7 Európa-bajnokság
A Laser 4.7 Európa-bajnokságának korai időpontjára való tekintettel válogató
versenyek lebonyolítása versenyek hiányában nem lehetséges, ezért az Európabajnokságra a rangsorolás az előző évi ranglistán elért helyezések alapján
történik
Laser 4.7 világbajnokság
Az elnökség a világbajnokságra az alábbi 2 versenyt nevezi meg válogató
versenyként:
-

Olasz Laser Európa Kupa – Torbole: április 30 – május 3.
Majthényi Zsombor Emlékverseny, Agárd – május 15-17. Amennyiben
az ILCA által jövőben kiadott rangsorolási időbe ez utóbbi verseny nem fér
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bele, akkor helyette a 2019. évi ranglistán elfoglalt eredményt vesszük
számításba.
Az előző évekhez hasonlóan a nemzetközi előírásoknak megfelelően egy
verseny akkor érvényes, s számít bele a válogatóba, ha a regatta során legalább
két érvényes futam lebonyolításra került. Ha a verseny nem érvényes a
résztvevők a nevezési lista szerinti utolsó pontszámot kapják meg. A rangsorolás
az előző évhez hasonlóan a versenyeken elért eredmény százalékkal kifejezett
meghatározásával történik, kieső nélkül. Pontazonosság esetén az Európa Kupa
versenyen elért eredmény a döntő.
Laser Radiál Ifjúsági Európa-bajnokság
Mivel senki nem jelezte indulási szándékát, így válogatót nem írunk ki, ha
azonban mégis meggondolná magát néhány versenyző és év közben döntene
indulási szándéka felől, úgy a rangsorolásuk az aktuális ranglista állása szerint
történik.
Laser Radiál Ifjúsági világbajnokság
Az elnökség a világbajnokságra az alábbi 3 versenyt nevezi meg válogató
versenyként:
-

Olasz Laser Európa Kupa – Torbole: április 30 – május 3.
Majthényi Zsombor Emlékverseny, Agárd – május 15-17.
MVM Flottabajnokság – Balatonfüred, június 29-július 1.
Amennyiben
az ILCA által jövőben kiadott rangsorolási időbe ez utóbbi verseny nem fér
bele, akkor csak az első két verseny eredménye képezi a válogatót.

Az előző évekhez hasonlóan a nemzetközi előírásoknak megfelelően egy
verseny akkor érvényes, s számít bele a válogatóba, ha a regatta során legalább
két érvényes futam lebonyolításra került. Ha a verseny nem érvényes a
résztvevők a nevezési lista szerinti utolsó pontszámot kapják meg. A rangsorolás
az előző évhez hasonlóan a versenyeken elért eredmény százalékkal kifejezett
meghatározásával történik, kieső nélkül. Pontazonosság esetén az Európa Kupa
versenyen elért eredmény a döntő.
A válogató versenyeket és a válogatás szisztémáját az elnökség jelenlevő tagjai
egyhangúan elfogadták.

IV. Támogatások felosztása
A támogatások felosztásáról az elnökség következő, 2020. január 20. (hétfő) 11
órára tervezett elnökségi ülésén dönt, addig várja a szakvezetőktől, edzőktől az
arra vonatkozó javaslatokat.
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Továbbá, bízva a világbajnokságok nevezési határidejének közzétételének
januárig történő megvalósulásában, következő ülésen véglegesíti a Laser 4.7 és
Laser Radiál válogató versenyek pontos számát.

V. Egyebek
Az MLOSZ elnöksége úgy határozott, hogy ismételten kérelemmel kíván élni a
Magyar Vitorlás Szövetség Elnöksége felé, s kérelmezi, hogy a jövő évben
augusztus 12-14 között szíveskedjen megrendezni a hajóosztály jelen
pillanatban hiányzó negyedik ranglista versenyét, melyre az osztályszövetség
nem talált jelentkező rendező egyesületet. A Kereked Kupát ugyan rendezői
hajóosztályunk számára is ranglista versenyként jelölték meg a 2020. évi
versenynaptárban, ám erről az osztállyal, illetve annak elnökségével nem
egyeztettek. Hajóosztályunknak az előbb említett verseny nem lehet ranglista
regatta, ugyanis mindkét osztály versenyzői a megjelölt időpontban az Olasz
Európa Kupa versenyen vesznek részt, mely egyben válogató verseny számukra
a világversenyekre.
Az elnökség megerősítette Holczhauser András egyetértésével az októberi
elnökségi ülésének jegyzőkönyvében rögzítetteket a téli támogatások
elszámolásának menetéről az alábbiak szerint:
„A támogatás a teljesített program után az MVSZ-szel egyeztetett, s számukra
szükséges dokumentumok, írásos beszámoló leadásával, az MLOSZ
jóváhagyásával utólagos elszámolással történik.”
Az elszámolást és a számlázást az MVSz-szel a klubok végzik.
Elnökségünk egyhangúan elfogadja és támogatja anyagilag is az osztály masters
versenyzőinek kérését „Masers Flotta póló” elkészítésére. (3 fő)
További napirendi pontok, valamint egyéb megvitatandó kérdések hiányában az
ülést az elnök bezárta.
Eszes Bernadett
j.k.vezető
Balatonfüred, 2019. december 12.
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