Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségi ülésének
jegyzőkönyve
Helyszín: Club Hotel Füred, Balatonfüred, Anna sétány 1-3.
Dátum: 2019. augusztus14. 18 óra
Résztvevők: Eszes Bernadett, Csomai József, Holczhauser András, Héjj Ádám,
Bagyó Áron és Majthényi Zsombor (Héjj Viktória meghatalmazásával)
Az ülés levezető elnöke, Eszes Bernadett ismertette az elnökségi ülés napirendi
pontjait, melyek az alábbiak voltak:
-

Laser osztály körül kialakult nemzetközi helyzetről tájékoztatás adása
téli edzőtáborozás előkészítése, támogatás mértékének megállapítása
egyebek

A napirendi pontokat és azoknak tárgyalását a jelenlévők egyhangúan elfogadták, s
Eszes Bernadettet jelölték ki jegyzőkönyvvezetőnek.
1. Nemzetközi helyzetről jelentés
Eszes Bernadett tájékoztatta a jelenlévőket az aktuális nemzetközi helyzetről,
miszerint a tagországok 79 - 21% arányban megszavazták az ILCA szabálymódosítási
kérelmét, melyet a Word Sailingnek a jövőben még jóvá kell hagynia, s ezzel a
felszabadulnak a hajógyártási jogok a jövőben, továbbá a WS aláírta a Laser
hajóosztály következő Olimpián való szereplését. Országunkból a szavazásra 33
regisztrált szavazat érkezett be.
2. Támogatások - téli edzőtáborozás lehetőségének megvitatása
Az osztályszövetség elnöksége egyetértését fejezte ki arra vonatkozóan, hogy
támogatni kívánja laseres versenyzőinek téli felkészülését, ezért 4 millió forint
támogatást különít el erre a célra, s melyet a programban résztvevő klubok között kíván
szétosztani felkészülési program és eredményesség alapján. Az osztályszövetség
elnöksége felkéri a téli programot szervező klubokat, hogy adják le 2019. október 1ig téli edzőtáborozási terveiket, megnevezve az abban részt vevő versenyzőiket, mely
alapján az osztályszövetség elnöksége október végéig kidolgozza a támogatás
felosztásának módját.
Az MLOSZ elnöksége továbbá döntött arról, hogy év végén minden osztály
legeredményesebb versenyzőjét (ranglista abszolút 1. helyezettjei L4.7, LR és LStd
osztályokban) egy- egy vitorlával jutalmazza októberi ranglista díjkiosztó ünnepségén.
Ugyan ezen a rendezvényen tartja meg az osztály az augusztusi Laser Kupa

versenyének díjkiosztóját is, melyen Rooster ajándékutalványokkal díjazza az
osztályok legjobbjait.
3. Egyéb aktuális kérdések
Eszes Bernadett elnök beszámolt az idei évi Laser konferencia időpontjáról, melyet az
EurILCA 2019. november 30-december 1 között rendez meg Rómában, továbbá
tájékoztatta a jelenlévőket az aktuális jövő évi nemzetközi versenynaptár állásáról,
mely a konferencián kerül elfogadásra.
Holczhauser András, a Magyar Vitorlás szövetség főtitkára felkérte az MLOSZ
elnökségét és a hazai laseres edzőket, hogy nyilatkozzanak róla, illetve állítsanak
össze egy költségvetés tervet arra vonatkozóan, hogy mennyi támogatásra lenne
szükség egy ifjúsági olimpiai válogatott felkészülésére éves szinten, illetve mi a
javaslata személyek számának meghatározásában.

Az adott kérdésekben a jelen lévő 3 elnökségi tag egyhangúan egyet értett, s a
javaslatokat elfogadta.
Egyéb kérdés nem érkezett, így a levezető elnök 18.55 perckor az elnökségi ülést
bezárta.
Balatonfüred, 2019. augusztus 14.

