Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségi ülésének
jegyzőkönyve
Helyszín: Club Hotel Füred kikötője, Balatonfüred, Anna sétány 1-3.
Dátum: 2020. március 12.
Résztvevők: Eszes Bernadett, Csomai József, Majthényi Zsombor, Beliczay
Márton és Farkas Péter
Az ülés levezető elnöke, Eszes Bernadett ismertette az elnökségi ülés napirendi
pontjait, melyek az alábbiak voltak:
- Beszámoló az EurILCA március 7-i rendkívüli közgyűléséről
- Korona vírus miatt kialakult olaszországi válogató verseny törlése, s
helyett másik kijelölése, 2020. évi válogató versenyek rögzítése
- Egyeztetés az augusztusi ranglista versenyről
- egyebek
A napirendi pontokat és azoknak tárgyalását a jelenlévők egyhangúan
elfogadták, s Eszes Bernadettet jelölték ki jegyzőkönyvvezetőnek.

I. Beszámoló a március 7-i Rendkívüli
Közgyűlésről

Európai Laser

Eszes Bernadett beszámolt a 2020. március 7-i rendkívüli online Európai
Laser Közgyűlésről, melyen 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 szavazott a testület a
hajóosztály jövőjét illetően. A tagországok küldöttei 11-en az EurILCA által
felállított és a tagok számára körbe küldött anyagok 1-es pontjára szavaztak,
miszerint az EurILCA továbbra is marad az ILCA tagja és diplomáciai úton
igyekszik a World Council testületben megerősíteni az európai befolyást. 9-en
szavaztak a kiválásra (3-as lehetőség) és ketten pedig a 2-es lehetőségre
szavaztak, mely szerint az EurILCA marad az ILCA tagja, azonban szabaddá
teszik az európai versenyeken a nem hivatalos, azaz plakett nélküli, u. klub
hajók használatát.

II. Olaszországi válogató verseny törlésének lehetősége
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A korona vírus terjedése és az általa okozott olaszországi helyzetre való
tekintettel több edző, klub és szülő jelezte aggodalmát a Garda-tavi válogató
versennyel kapcsolatban, továbbá a rendezőktől is azt az információt kaptuk,
hogy bizonytalan a verseny megrendezése. A jelenlévők egyhangúlag úgy
vélekedtek, hogy nem teszik ki a gyerekek egészségét ilyen fokú kockázatnak
még akkor sem, ha netalántán a verseny megrendezésre kerül, ezért az
olaszországi versenyt törölték a válogató rendszeréből. Helyette a csopaki
Kereked Kupát javasolják válogató versenynek, így a válogató a következő
képpen alakul:
Laser 4.7 Európa-bajnokság (változatlan)
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 (kvótaszámok: 3 fiú + 1 lány, igényelhető +1 fiú és + 2
lány indulási jog)
Az elnökség a világbajnokságra az alábbi 2 versenyt nevezi meg válogató
versenyként:
-

Kereked Kupa – Csopak: május 1-3.
Majthényi Zsombor Emlékverseny, Agárd – május 15-17.

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:
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-

Kereked Kupa – Csopak, május 1-3.
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.

Az MLOSZ elnöksége felveszi a kapcsolatot kérésével a Magyar Vitorlás
Szövetséggel, valamint a rendező Kereked Vitorlás Klubbal.
Alábbiakban megtalálható a világversenyekről kapott információ (nevezési
határidők, rangsorolások dátuma, kvóta számok.
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III. Augusztusi Ranglista verseny
Az MLOSZ elnöksége egyeztetett az augusztus 12-14 között Alsóörsön
megrendezésre kerülő ranglista verseny rendező klubjából Farkas Péterrel a
verseny lebonyolításával kapcsolatban. Az elnökségi tagok és az elnökségi
ülésen megjelent edzők az alábbi kéréseiket fejezték ki a rendező klub és annak
képviselője felé a verseny lebonyolításával kapcsolatban:
Szeretnénk kérni:
- még egy sólya elhelyezését a jelenlegi kettő mellé a gördülékenyebb vízre
szállás érdekébe
- vizes blokk kialakítását a versenyzők és kísérőik részére (kikötői vizes
blokk használatának lehetősége)
- átöltözési lehetőség biztosítását (katonai sátor vagy konténer)
- verseny egyik estjén közös étkezés biztosítását
A résztvevők továbbá átbeszélték a díjazásokat, kategóriákat és korosztályokat.
IV. MLOSZ elnöksége által javasolt versenybírók
Az MVSZ kérésére az MLOSZ elnöksége az idei évben is javaslatot tesz a
ranglista versenyeken alkalmazandó versenybírók személyére, melyeket az
alábbi személyekben nevezi meg:
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Bodnár Judit, Böröcz Bence, Böröcz Berta, Damokos Kristóf, Doubravszky
Bálint, Farkas Péter, Fluck Réka, Gerencsér Gergely, Gond Gergely, Gömöry
Ágnes, Gráfel Vince, Holló Dániel, Ignácz Károly, Kocsis Ákos Gábor, Kormány
Gábor, Lázár Antónia, Lillik Ákos, Lillik Péter, Mag Andrea, Majoross Bea,
Majthényi Szabolcs, Margitics Botond, Molnár Csaba, Molnár Veronika, Náray
Vilmos, Oroszlán Gábor, Pay'r Egon, Ralovich Dávid, Serke Áron, Sipos Péter,
Szalai László, Szemes Bence, Tusnai Veronika, Váradi Imre Miklós, Váradi Kata,
Veenstra Jelmes Bence, Zentai Zoltán
V. Egyebek
Beliczay Márton a THE-YKA képviseletében tájékoztatta a résztvevőket, hogy
klubjuk 2020. szeptemberére pályázatot adott le az EurILCA felé a Laser
Csapatverseny megrendezésére vonatkozóan, melyet az MLOSZ elnöksége
örömmel fogadott. Az elnökség felkéri a klubokat, edzőket, hogy amennyiben a
verseny Tihanyban kerül megrendezésre, legyenek kedves csapattal delegáltatni
magukat!
Az elnökség kérése továbbá az edzők és klubok vezetői felé, hogy legyenek
kedvesek 2020. március 31-ig átküldeni a várható laseres versenyzőiknek
névsorát!
További napirendi pontok, valamint egyéb megvitatandó kérdések hiányában az
ülést az elnök 12.15-kor bezárta.
Eszes Bernadett
j.k.vezető
Balatonfüred, 2020. március 12.
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