Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségi ülésének
jegyzőkönyve
Helyszín: Club Hotel Füred, Balatonfüred, Anna sétány 1-3.
Dátum: 2019. június 8. 18 óra
Résztvevők: Eszes Bernadett, Csomai József, Pál Gaszton és telefonon Arató
Richárd és Majthényi Zsombor (Héjj Viktória meghatalmazásával)
Az ülés levezető elnöke, Eszes Bernadett ismertette az elnökségi ülés napirendi
pontjait, melyek az alábbiak voltak:
-

Az MVM 2019. június 6-án érkezett kérelmének megvitatása (Kovács Attila
világbajnokságon történő indulásának anyagi támogatása)
Laser osztály körül kialakult nemzetközi konfliktus helyzet megvitatása,
EurILCA felkérésének megvitatása (supporting letter – támogató levél)
2019. márciusban elfogadott tervezett támogatási rendszer felülvizsgálata az
MVSz-től kapott éves támogatás ismeretében
egyebek

A napirendi pontokat és azoknak tárgyalását a jelenlévők egyhangúan elfogadták, s
Eszes Bernadettet jelölték ki jegyzőkönyvvezetőnek.
1. Az MVM 2019. június 6-án érkezett kérelmének megvitatása
Az osztályszövetség elnöksége teljes egyetértésben támogatta az MVM kérését, s
megítélt Kovács Attila Laser 4.7 versenyzőnek támogatást az MLOSZ korábbi és jelen
pillanatban is érvényben lévő támogatási elveinek megfelelően az alábbiak szerint:
„Az MLOSZ elnöksége két lépcsőfokos támogatásban kívánja részesíteni Kovács
Attila világbajnokságon indulását. Az össz támogatás mértékét 500.000, azaz
ötszázezer forintban állapítja meg. Első lépésként, tekintettel már megszerzett jó
eredményeire, az MLOSZ feltétel nélkül kifizeti a versenyző nevezési díját a
világbajnokságra, s azon elért eredményétől teszi függővé, - a támogatási rendszer
alapjául szolgáló, évek óta érvényben levő módszer szerint – a támogatás fennmaradó
részének kifizetését. A támogatás második felének megszerzésének feltétele a
világbajnokságon elért 50%-ban lévő szereplés.”
2. Laser osztály körül kialakult nemzetközi konfliktus helyzet megvitatása
Az osztályszövetség elnöksége egyetértését fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Laser
osztályban kialakult nemzetközi konfliktus helyzetet mielőbb meg kell oldani a

versenyzők érdekében, ezért eleget tesz az EurILCA kérésének, s elküldi a
kérésüknek megfelelő levelet az ILCA felé.
3. Támogatási rendszer felülvizsgálata
Az osztályszövetség egyet értett abban, hogy mivel az idei évben az MVSZ-től kapott
támogatás nem éri el a korábbi évek mértékét, mely alapját képezte az idei évi
támogatási rendszer márciusi elnökségi ülésen történő meghatározásának, a
nemzetközi és hazai edzőtáboroztatás költségét az osztályszövetség évek alatt
felhalmozott megspórolt pénzéből kívánja finanszírozni.
4. Egyéb aktuális kérdések
Az osztályszövetség teljes elnöksége egyet értett abban, hogy a július 29-31-re
tervezett hazai edzőtábort és azt követően az augusztus 1-2 közötti Laser Kupát saját
finanszírozással megtartja és megrendezi, valamint az őszi-téli nemzetközi
edzőtáborok lebonyolítására bekér árajánlatot Barcelonából, Gran Canáriáról és
Máltáról.

Az adott kérdésekben a jelen lévő 3 elnökségi tag, valamint telefonon plusz két tag
egyhangúan egyet értett, s a javaslatokat elfogadta.
Egyéb kérdés nem érkezett, így a levezető elnök 19.45 perckor az elnökségi ülést
bezárta.
Balatonfüred, 2019. június 9.

