JEGYZŐKÖNYV
amely 2012. szeptember 11. napján a Magyar Szörf Szövetség elnökségi ülésén, az Ady E. u 19. szám
alatt.
Az elnökségi ülés zártkörű, jelen vannak:












dr Kovács Péter elnök,
György László alelnök,
Utassy Loránd főtitkár,
Körtvélyesi Miklós,
Dr. Molnár Ákos,
Koszti György, mint elnökségi tagok
Kruchina Károly a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke
Dr Nagy Gyula Felügyelő Bizottság elnöke
Detre Diána
Gádorfalvi Áron
Pártos György

Dr. Kovács Péter köszönti a megjelenteket, majd javasolja, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot,
jegyzőkönyv-hitelesítőknek Körtvélyesi Miklóst és Dr. Molnár Ákost nevezzék ki.
Ezt követően a jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag elfogadják a következő határozatot:
21/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangúlag jegyzőkönyvvezetőnek Utassy Lorándot, jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Körtvélyesi Miklóst és Dr. Molnár Ákost választotta meg.
egyhangú döntés
A nevezettek a felkérést köszönettel elfogadják.
Ezt követően Utassy Loránd főtitkár ismerteti a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.

Olimpiai beszámolók
Szlalom Magyar Bajnokság
MVSZ-MSZSZ tervek
Egyebek

Az elnökség felkéri a sportolókat és a szövetségi kapitányt, hogy számoljanak be az olimpiai
tapasztalatokról, értékeljék az eredményeket.
A versenyzők és a szövetségi kapitány is részletesen beszámolt a XXX. Olimpiai Játékokon elért
eredményekkel kapcsolatosan.
Elnök Úr megköszönte a két versenyző részvételét és az ülés zártkörű folytatása során az elnökség tovább
tárgyalta, majd elkészítette és véglegesítette az olimpiai beszámolót, a MOB részére.
Az elnökség a következő határozatot hozta:
22/2012. számú Határozat
Az elnökség elfogadta, a XXX. Olimpiai Játékok szakmai beszámolóját.
6 igen 1 tartózkodás

Ezt követően Utassy Loránd főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy a Szlalom Magyar Bajnokság
kiírását pontosítani kell, hiszen a versenykiírásban szereplő tartalék verseny (Weiden) tévesen szerepel.
Az osztrák szövetség tájékoztatása szerint a 2012-es Szlalom Osztrák Bajnoki forduló szeptember 21-23
között lesz Podersdorfban, az októberi weideni forduló elsősorban a Formula osztály számára van kiírva.
Utassy Loránd javasolja, hogy a hétvégi balatonaligai versenyen (szeptember 15-16) és az osztrák
bajnokságon Podersdorfban (szeptember 21-23) lehessen még szlalom magyar bajnoki futamot rendezni.
Amennyiben sem Balatonaligán, sem Podersdorfban nem lesz értékelhető futam, akkor az október 6-7-én
rendezendő weiden-i verseny legyen a tartalék időpont.
Az elnökség a következő határozatot hozta:
23/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a szeptember 15-16-i balatonaligai versenyen és az
osztrák bajnokságon, Podersdorfban (szeptember 21-23.) lehessen még szlalom magyar bajnoki
futamot rendezni. Amennyiben sem Balatonaligán, sem Podersdorfban nem lesz értékelhető futam,
akkor az október 6-7-én rendezendő weiden-i verseny lesz a tartalék időpont.
egyhangú döntés

Ezt követően Utassy Loránd főtitkár beszámol Gál András Levente MVSZ elnökkel történt egyeztetésen
elhangzottakról. Gál András Levente ismét ígéretet tett, hogy az esetleges közös jövővel kapcsolatosan
eljuttatja elképzeléseit az MSZSZ részére. Kovács Péter elnök úr javasolja, hogy a kiemelten fontos téma
részletes átbeszélése érdekében egy külön elnökségi ülést hív össze, melynek időpontja 2012. október 9.
17:00.
24/2012. számú Határozat
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az MVSZ-MSZSZ együttműködéssel kapcsolatos
témakört a 2012. október 9-én 17:00-tól tartandó elnökségi ülésen tárgyalja.
egyhangú döntés
Majd az elnök berekeszti az ülést.
Kmf.

---------------------------------------------------Utassy Loránd
jegyzőkönyvvezető
-------------------------------------------------Körtvélyesi Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő

-------------------------------------------------------Dr. Molnár Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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