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   Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségi ülésének 

jegyzőkönyve 
 
 

Helyszín: Club Hotel Füred kikötője, Balatonfüred, Anna sétány 1-3.  

Dátum: 2018. december 13.  
 

Résztvevők: Eszes Bernadett, Csomai József és telefonon Pál Gaszton.    
 
 
Az ülés levezető elnöke, Eszes Bernadett ismertette az elnökségi ülés napirendi 
pontjait, melyek az alábbiak voltak: 
 
- Októberben megválasztott elnökségi tagok közül elnök megválasztása 

- Világversenyek indulásáról részvételi szándéknyilatkozatok begyűjtése a 
plusz helyek igénylése miatt 
- 2019. évi válogató versenyek és szisztéma meghatározása 

- 2019. évi Laser Kupa versenyek időpontjainak meghatározása 

- egyebek 

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

I. Elnök választása 
 
A 2018. októberi közgyűlésen megválasztott elnökségi tagok továbbra is Eszes 
Bernadettet bízták meg az elnöki teendők ellátásával. 
 
 
 

II. Nyilatkozatok a világversenyeken való részvételről 
 
Pál Gaszton az MVM SE részéről nyilatkozott, hogy egyesületükből a Laser 4.7 
Európa-bajnokságon 5 fő (Győrfi Tóth, Illanitz, Kovács A, Orbán és Molnár Lilla), 
a Radiál Eb-n talán 3 fő tervezi indulását. Az YKA-THE-ből a Laser Radiál Ifjúsági 
EB-n 4-5 fő ( Szűcs, Virág, Tagai, Majthényi, Kotsis?), a L4.7 Eb-n pedig 4 fő 
(Bagonyi, Szokody, Majoros, Kotsis) kíván rajthoz állni. Ugyan ezen a versenyen 
a BYC-ből 5-6 fő állna rajthoz, míg a LR a többi klubtól írásos nyilatkozat nem 
érkezett. Világbajnokságokra egyedül Zink Leon jelentkezett. 
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III. Válogató és a válogató versenyek meghatározása 
 
 
A 2019-es szezonra az előző évhez hasonlóan külön válogatást tervez az 
elnökség az Európa – és világbajnokságokra.  
 

Laser 4.7 Európa-bajnokság 
 
A Laser 4.7 Európa-bajnokságának korai időpontjára való tekintettel válogató 
versenyek lebonyolítása versenyek hiányában nem lehetséges, ezért az Európa-
bajnokságra a rangsorolás az előző évi ranglistán elért helyezések alapján 
történik, míg a támogatást utólagosan az EB-n elért eredmények százalékban 
kifejezett rangsora alapján, sávos rendszerben a legeredményesebb 3 fiú és 2 lány 
versenyző számára nyújtunk az alábbiak szerint: 
 
Rendelkezésre álló összeg :13 egységre lesz szétbontva, melyet az alábbiak 
szerint osztunk szét: 
 
1. fiú = 4 egység    1. lány = 4 egység 
2. fiú = 2 egység  
3. fiú = 1 egység   2. lány = 2 egység 
 
Rangsorolás feltétele, hogy a versenyző legalább egy nemzetközi versenyen álljon 
rajthoz a 2019-es szezonban az Európa-bajnokság előtt. 
 

Laser 4.7 világbajnokság 
 
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 Európa-bajnokság 
 
A LR Ifjúsági EB-re az alábbi 2 nemzetközi verseny a válogató: 
 
Szlovén Laser Európa Kupa – Koper március 15-17. 
Easter Regatta Garda – Malcesine – március 23-26 
 
Az előző évekhez hasonlóan a nemzetközi előírásoknak megfelelően egy verseny 
akkor érvényes, s számít bele a válogatóba, ha a regatta során legalább két 
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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. 
 
 A válogatottat 4 fiú és 1 lány versenyző adja, s az előző évek során bevált 
támogatási rendszernek megfelelően ezen versenyzők kapnak támogatást.  
.  
 

Laser Radiál Ifjúsági világbajnokság: 
 
Mivel senki nem jelezte indulási szándékát az ILCA által rendezett 
világbajnokságra, így válogatót nem írunk ki. 
Ha azonban mégis meggondolná magát néhány versenyző és év közben döntene 
indulási szándéka felől az ILCA VB-on, úgy a rangsorolásuk az aktuális ranglista 
állása szerint történik. Ebben az esetben is szükséges minimum egy nemzetközi 
versenyen való részvétel a VB. előtt. 
Az ISAF VB-ra nem kerül kiírásra válogató verseny. 
 
 
A válogató versenyeket és a válogatás szisztémáját az elnökség jelenlevő tagjai 
egyhangúan elfogadták, míg Pál Gaszton telefonon adta le elfogadó szavazatát. 

 
 
 
IV.  Támogatások felosztása 
 
 
Az MVSZ által nyújtott, rendelkezésünkre álló támogatási összeget a korábban 
kidolgozott és évek óta használt sávos rendszer elosztás elvének megfelelő 
módon osztjuk szét. 
 
 LR-ban a támogatás 50%-át a válogatókon elért eredmények alapján a 
legeredményesebb 4, míg maradék 50 %-át az Európa-bajnokságon a verseny 
első felében végzett versenyzőknek osztjuk szét sávos rendszerben.  
 
A L4.7 támogatást válogató versenyek hiányában az EB-n elért eredmények 
alapján határozzuk meg a korábbi évek során alkalmazott sávos rendszer szerint. 
A válogatott keret, s így a támogatásban részesülő versenyzők száma Laser 4.7 
esetén 3 fiú és 2 lány versenyző, s csupán az Európa-bajnokságon való 
részvételre terjed ki, - mivel világbajnokságon nem kíván részt venni egyetlen 
versenyző sem. 
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A válogatott keret, s így a támogatásban részesülő versenyzők száma Laser 4.7 
esetén 3 fiú és 2 lány versenyző, míg Laser Radiálban 4 fő. Amennyiben az első 
10-ben nem foglal helyet női versenyző, akkor 4 fiú, ha az első 10-ben van lány, 
akkor 3 fiú és 1 lány versenyző.  
 

LASER 4.7 
 
 

Laser 4.7 EB 
 
Rendelkezésre álló teljes összeg 13 egységre lesz szétbontva, melyet az alábbiak 
szerint osztunk szét az EB-n elért eredmények alapján. 
 
1. fiú = 4 egység    1. lány = 4 egység 
2. fiú = 2 egység    2. lány = 2 egység 
3. fiú = 1 egység 
 
Világbajnokságon való indulási szándékát senki nem jelezte. 
 
 
 

LASER RADIÁL 
 
Laser Radiál válogató eredménye alapján a támogatás 50%-át osztjuk szét a 
válogató versenyen elért eredmények alapján 4 versenyző között sávos 
rendszerben. 
   
 

Laser Radiál EB 
 
1. fiú = 4 egység    1. lány = 4 egység 
2. fiú = 2 egység     
3. fiú = 1 egység 
 
vagy 4 fiú válogatott esetén 4, 3, 2 1 egység 
 
 
 

Radial Ifjúsági világbajnokság (ISAF) 
 
Mivel még nem zárult le a nevezési periódus, ezért nem tudjuk az indulók pontos 
létszámát, így a támogatás mértékét is csak akkor fogjuk tudni meghatározni. Több 
nevező esetén az alapelvünk ugyan az, mint az Eb-n, sávos rendszerben. 
Amennyiben csak egy versenyző indulna, akkor az induló alapból a nevezési díj 
összegének megfelelő támogatásban részesül, s amennyiben a mezőny első 
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felében végez, (50%) akkor a támogatás fennmaradó összegét is megkapja. 
Ugyan annyit, mint az Eb-n legeredményesebben szereplő versenyző. 
 
 
 
A fel nem használt, megmaradt ( pl 50%-ot nem éri el minden válogatott kerettag 
eredménye a világversenyen) támogatási összeg felhasználásáról az év során az 
MLOSZ elnöksége dönt. 
 
A válogató rendszerét és a válogató versenyeket, valamint a támogatás 
felosztásának elvét az elnökség jelen levő 2 tagja, valamint a távol maradó, ám 
telefonon bejelentkező Pál Gaszton egyhangúan elfogadta. 
 
V. Laser Kupa 2019 
 
A Laser Kupa időpontjának pontos meghatározása felől az elnökség később dönt. 
 
VI. Egyebek 
 
Az MLOSZ elnöksége úgy határozott, hogy ismételten kérelemmel kíván élni a 
Magyar Vitorlás Szövetség Elnöksége felé, hogy a Laser Standard és Laser Radiál 
Női Osztályok versenystátusza megmaradhasson a 2019-es évben is és 
számukra is megrendezhető legyen a Magyar Bajnokság. 
 
További napirendi pontok, valamint egyéb megvitatandó kérdések hiányában az 
ülést az elnök bezárta. 
 
Eszes Bernadett 
j.k.vezető 
 
 
 
Balatonfüred, 2018. december 13. 
 
 


