Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségi ülésének
jegyzőkönyve
Helyszín: Club Hotel Füred, Balatonfüred, Anna sétány 1-3.
Dátum: 2018. március 6. 14 óra
Résztvevők: Eszes Bernadett, Csomai József, Majthényi Zsombor és telefonon Pál
Gaszton.
Az ülés levezető elnöke, Eszes Bernadett ismertette az elnökségi ülés napirendi
pontjait, melyek az alábbiak voltak:
-

-

MVSZ 2019. évi ranglista versenyeken az MLOSZ által támogatott versenybírók
névsorának összeállítása
2019. évi Felnőtt Országos Bajnokság időpont és helyszínváltozása
2019. évi Laser Kupa időpontjának meghatározása
Optimistből átülő válogatott kerettagok rangsorolása a világversenyeken,
amennyiben annak korai időpontja miatt válogató versenyek lebonyolítása nem
megvalósítható
egyebek

A napirendi pontokat és azoknak tárgyalását a jelenlévők egyhangúan elfogadták, s
Eszes Bernadettet jelölték ki jegyzőkönyvvezetőnek.
1. A ranglista versenyeken az MLOSZ által támogatott versenybírók névsora
Az MLOSZ elnöksége egyhangúan úgy határozott, hogy az alábbi versenybírók
bármelyikét szívesen látja laser ranglista versenyeken és bajnokságokon:
Bodnár Judit, Böröcz Bence, Damokos Kristóf, Doubravszky Bálint, Fluck Réka,
Gerencsér Gergely, Gond Gergely, Gömöry Ágnes, Gráfel Vince, Héjj Ádám, Ignácz
Károly, Kocsis Ákos Gábor, Lilik Ákos, Lilik Péter, Margitics Botond, Molnár Veronika,
Náray Vilmos, Tusnai Veronika, Váradi Imre, Váradi Kata, Veenstra Jelmer, Virág
Zsófia Flóra, Zentai Zoltán, Edelényi-Szabó Viktor
2. A 2019. évi Felnőtt Országos Bajnokság időpont és helyszínváltozása
A MVSZ tájékoztatta osztályunkat a Felnőtt Országos Bajnokság időpont változásáról,
melyről a világversenyeken részt vevő Laser Standard és Laser Radiál Női
versenyzőink érdekében határozott az MVSZ, így mind a Vadnai testvérek, mind Érdi
Mári rajthoz tud állni a szeptember 19-22. közötti időpontra módosított Felnőtt
Bajnokságon. A helyszínt tudomásunk szerint továbbra is szolgáltatná a CSVI, (

Procelero SE) melyet osztályszövetségünk továbbra is szívesen vesz. Amennyiben
Csopak visszalép, úgy az MVSZ Balatonfüreden rendezi meg a viadalt.
3. 2019. évi Laser Kupa időpontjának meghatározása
A MLOSZ a 2019. évben is szándékozik megrendezni az immáron hagyományossá
vált Laser Kupát, melynek időpontja 2019. augusztus 1-2. Balatonfüred.
4. Optimistből átülő válogatott kerettagok rangsorolása a világversenyeken,
amennyiben annak korai időpontja miatt válogató versenyek
lebonyolítása nem megvalósítható
Abban az esetben, ha adott évben a világverseny, kontinens viadal korai
időpontban kerül megrendezésre, s válogató versenyek kiírására nincs lehetőség,
s ezért az osztály az előző évi ranglista eredményei alapján rangsorolja
versenyzőit, az MLOSZ elnöksége fenntart egy helyet az optimist osztályból átülő
legeredményesebb versenyzőnek, akit az Optimist Osztályszövetség nevez meg
írásban előző évi eredményei alapján. Ezen versenyző számára az utolsó alap
kvótahelyet tartja fenn az osztályszövetségünk az első körös rangsorolásnál.
5. Egyebek
Eszes Bernadett átadott a BYC képviseletében Csomai Józsefnek 21 db, az MVM-nek
16 db, míg Majthényi Zsombornak a THE-YKA képviseletében 17 db laser kártyát.
Az adott kérdésben a jelen lévő 2 elnökségi tag, valamint telefonon plusz egy tag
egyhangúan egyet értett, s a javaslatokat elfogadta.
Egyéb kérdés nem érkezett, így a levezető elnök 15.15 perckor az elnökségi ülést
bezárta.
Balatonfüred, 2019. március 6.

