Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségi ülésének jegyzőkönyve
Helyszín: online meeting
Dátum: 2021. április 14. 19.30
Résztvevők:
Eszes Bernadett, Csomai József, Pál Gaszton, Majthényi Zsombor
Az ülés levezető elnöke, Eszes Bernadett ismertette az elnökségi ülés napirendi pontjait,
melyek az alábbiak voltak:
-

a 2021. évi válogató versenyek módosítása, igazodva az aktuális járványhelyzettel
egyebek, aktuális kérdések

A napirendi pontokat és azoknak tárgyalását a jelenlévők egyhangúan elfogadták, s Eszes
Bernadettet jelölték ki jegyzőkönyvvezetőnek.

I. Válogató versenyek meghatározása
Mivel a hazánkban március elején életbe léptetett és azóta is érvényben lévő
kormányrendelet értelmében nem lehet versenyeket rendezni május 23-ig, így az
elnökség úgy határozott, hogy él azon korábbi elnökségi határozat adta lehetőségével,
(elnökségi határozat 2021-március 12.) hogy ha és amennyiben:
“egyetlen versenyt, valamint edzőtábort sem sikerül lebonyolítani a világversenyek
előtt, abban az esetben azokra a rangsorolás az előző évi ranglista alapján történik.”
Mivel az Európa—bajnokságok nevezési és rangsorolási határideje előtt az aktuális
kormányrendelet értelmében nem lehet versenyeket rendezni, így arra a rangsorolást az
elnökség az előző évi ranglistán szerzett pontszámok alapján fogja megtenni. Hajóosztály
váltásnál (Laser 4.7-ből Laser Radiálba átülés esetén) az előző évi ranglista
pontszámának 80%-át viheti magával a versenyző, azaz:
„ előző évi ranglista pontszáma x 0,8”
A világbajnokságokra sikerült late ranking lehetőséget igényelni, így a válogatózást
2021. június 7-ig kell befejezni, mely reményeink szerint lehetővé teszi, hogy a június 46 között megrendezésre kerülő MVM Flottabajnokság, valamint a Majthényi Zsombor
Emlékverseny, - melyet az eredeti dátumtól eltérően egy héttel később rendezi meg az
Agárdi Yacht Klub - lehetőséget nyújtson válogató versenyek lebonyolítására.
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A világbajnokságokra a rangsorolás az előző évhez hasonlóan a versenyeken elért
eredmény százalékkal kifejezett meghatározásával történik, kieső nélkül. 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.

II. egyebek
Aktuális egészségügyi helyzet elemzése, jövőbeli közös edzések
megfogalmazása, amikor erre szabályos keretek között lehetőség nyílik.

tervének

További napirendi pontok, valamint egyéb megvitatandó kérdések hiányában az ülést az
elnök 20.45-kor bezárta.
Eszes Bernadett
j.k.vezető
Balatonfüred, 2021. április
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