Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségi ülésének
jegyzőkönyve
Helyszín: Club Hotel Füred, Balatonfüred, Anna sétány 1-3.
Dátum: 2019. október 18. 18 -19.30 között, majd azt követően november elején
emailes egyeztetés
Résztvevők: Eszes Bernadett, Csomai József, Bagyó Áron, Beliczay Márton
(emailben Majthényi zsombor, Pál Gaszton)
Az ülés levezető elnöke, Eszes Bernadett ismertette az elnökségi ülés napirendi
pontjait, melyek az alábbiak voltak:
-

téli edzőtáborozás előkészítése, támogatás felosztási elvének kialakítása
egyebek

A napirendi pontokat és azoknak tárgyalását a jelenlévők egyhangúan elfogadták, s
Eszes Bernadettet jelölték ki jegyzőkönyvvezetőnek.
1. Támogatások - téli edzőtáborozás lehetőségének megvitatása
Eszes Bernadett elnök ismertette a cluboktól megkapott anyagokat, melyik klub milyen
téli felkészülési programot adott be. Hány versenyzővel, hány edzés és versenynapot,
valamint hol kívánnak eltölteni a laseres klubok. Programot klub adott be. BYC 6
versenyzővel 37 edzésnapot, MVM 6 fővel 18 napot, Procelero egyetlen versenyzője
24 napot, THE 5 versenyzőjével 12 napot, YKA 5 versenyzője 6 napot töltene edzéssel
a téli időszakban, míg a Spartacustól érkező 5 főre szóló terv egyetlen napja sem a
téli időszakot ölelte fel (2019 november- 2020 március közepe). Az ő programjuk a
tavaszi időszakban lévő két nemzetközi versenyre és azt megelőzően pár napos
edzésre korlátozódott. Ez azonban már nem felkészülési, hanem válogatási időszak,
s valószínűleg a kijelölhető válogató versenyeket tartalmazta.
Hosszas megbeszélést követően a résztvevők megértették az elnökség álláspontját,
miszerint a felhasználható pénzösszeget az osztályszövetség kifejezetten a téli
felkészülés támogatására gyűjtötte össze, s kívánja felhasználni, ezért a résztvevők
abban maradtak, hogy november 1-ig mindenki újra átgondolja a programját, egyeztet
a szülőkkel, klubbal, gyerekekkel, s azt követően ismét tárgyalja az ügyet.
A támogatás felosztásának elvét a jelenlévők átbeszélték, s egyet értettek a
következőkben:

A támogatás felosztásában az alábbi adatokat vesszük figyelembe a laser
támogatási rendszerben évek óta használatos sávos, versenyző eredményességét is
támogató pontrendszer szabályai szerint:
-

-

a klubból hány fő vesz részt a téli felkészülésben, s ezen versenyzők milyen
eredményességi fatorral rendelkeznek (válogatott keret tagja 4, ranglista első
felében elhelyezkedő versenyző 2, laseres fejlődni kívánó versenyző 1 pont)
adott klub versenyzői a téli időszakban (2019.november 1.- 2020.március 31.)
hány edzésnapon és versenynapon vesznek részt

Mindezek figyelembe vételével a leadott programok alapján minden klub kap pontot
a versenyzői létszáma, versenyzői eredményessége és az edzés/versenynapok
száma alapján
Ezt követően a személyek után kapott pontszámot (versenyzői eredményességi
pontok) megszorozzuk az edzés napok számával, ez adja ki egy klub összesített
pontszámát. A támogatásra szánt összeget felosztjuk a klubok össz
pontszámainak összegével, mely alapján megkapjuk forintálisan mennyit is ér egy
pont. Végső lépésként pedig az 1 pontot érő összeget felszorozzuk minden egyes
klub esetében a klub össz pontszámával.
A jelenlévők megállapodtak abban, hogy emailben véglegesítik a támogatás
felosztását, s döntenek a pontos összegekről a módosított és véglegesített programok
leadását követően.
2. Egyéb aktuális kérdések
A jelenlévők megállapodtak abban, hogy következő ülésüket várhatóan december
elején, a nemzetközi laseres konferenciát (EAGM) követően tartják, melynek
időpontjáig kérnek minden klubot, hogy adja le:
- mely válogatott keret versenyzői váltanak hajóosztályt, illetve „öregednek ki”,
- továbbá a 2020. évi világversenyek közül (EB,VB) melyiken és hány
versenyzővel kívánnak részt venni
- adják le/küldjék el emailben javaslataikat a válogató versenyekre és a válogató
módjára
Következő elnökségi ülés témája a válogató versenyek kijelölése, válogató
rendszerének meghatározása, világversenyek kvótaszám igényének meghatározása
lesz.

2019. november 1-ig az alábbi módosításokat kapta az elnökség a kluboktól:
YKA, THE nevében Beliczay Márton nyilatkozott, hogy mind a februári, mind márciusi
edzőtáborukat 5 napról 9 napra módosítják, így 12 nap helyett 20 napot töltenének téli
felkészüléssel
Spartacus nevében Bagyó Áron nyilatkozott, hogy március 9-15 között egy 7 napos
edzőtábort iktatnak be Szlovéniában vagy a Gardán

Az alábbi módosított programokkal a tervezett felosztás a következő képpen
alakul:
edzés napok versenyzői eredményességi Klub
Egyesület létszám száma
pontokpontok
összpontja 1 egység támogatás
MVM
6
18
12
216
582 435 Ft
Spari
5
7
12
84
226 502 Ft
THE
5
20
10
200
539 291 Ft
2 696 Ft
YKA
5
9
10
90
242 681 Ft
Procelero
1
24
4
96
258 860 Ft
BYC
6
34
18
612
1 650 231 Ft
1298
3 500 000 Ft
1 egység értéke forintosítva: 3.500.000/1.298 = 2.696 Ft

Az elnökségi tagok 2019. 11.15-én ismét megvitatták a beérkezett pályázatokat,
s négy fő jóváhagyásával, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozták:
„ Elnökségünk véleménye szerint, aki egy 5 hónapos téli felkészülési időszak
alatt nem tud/akar/képes minimum 15 edzésnap lebonyolítására, annak
felkészülési programja nem nevezhető szakmailag meglapozottnak, ezért
Elnökségünk ezeket a pályázatokat nem tudja támogatásban részesíteni. Ennek
megfelelően a korábban meghatározott támogatás felosztási elvek alapján az
alábbi
klubok
részesülnek
téli
felkészülési
támogatásban
osztályszövetségünktől.
BYC: 1.650.000 ft
MVM: 582.000 ft
Procelero: 259.000 ft
THE: 540.000 ft
A támogatásra szánt összeg fennmaradó része, melyet nem tudtak klubok
felhasználni, az MLOSZ kasszájában marad. A támogatás a teljesített program
után az MVSZ-szel egyeztetett, s számukra szükséges dokumentumok, írásos
beszámoló leadásával, az MLOSZ jóváhagyásával utólagos elszámolással
történik.”
Balatonfüred, 2019. 11.19.

