SZAKMAI –ÉS EDZŐBIZOTTSÁG
Jegyzőkönyv
Alakuló ülés
(2021.06.30.)
Jelen vannak: 1. Bátorfi Zoltán
2. Braun Éva
3. Fazekas Péter
4. Letanóczki István
5. Martinecz Gyula
6. Márki Ernő
7. Müllerné Valics Emese
8. Dr. Paár Dávid
9. Szappanos Csaba
10. Rozsnyói Tibor (elnök)
Hiányzók:

1. Muskó Péter
2. Türei Ferenc

Meghívott: Lajtai Kristóf főtitkár úr és Kriston Dániel
A SZEB gratulál az Ecseki Nándor, Szudi Ádám párosnak és az őket felkészítő edző(k)nek
az EB bronzérmükhöz.
Javasolja a MOATSZ vezetésének megjutalmazásukat.
Lajtai Kristóf főtitkár úr és Rozsnyói Tibor SZEB elnök köszönti az újonnan megalakult
Edzőbizottságot.
Napirendi pontok elfogadása:
1. Versenyrendszer és ranglistapontrendszer átalakítása (Kidolgozói: Fazekas Péter és
Kriston Dániel)
Előadó: Kriston Dániel
2. 2021/II. félév versenynaptára Előadó: Fazekas Péter
3. Egyebek
A SZEB a versenyrendszer és az új ranglistapontrendszer átalakítására tett javaslatot
elviekben támogatja, annak 2022. január 1-i bevezetésével.
Felkéri Márki Ernőt, hogy a régiók vezetőivel értékeljék a javaslatot és észrevételeiket tegyék
meg a SZEB felé még a nyár folyamán.
A SZEB a javaslat egyes elemeit (külföldiek játéklehetősége, játékvezetők szerepe a
ranglistaversenyeken, a versenyek sorrendje a versenynaptárban, az utánpótlás Országos
Bajnokságok lebonyolítása, az új ranglistapontrendszer) még a továbbiakban részletesebben
kívánja megtárgyalni.
Javasolja az elnökségnek külön páros ranglista bevezetését már a következő utánpótlás
ranglistaversenytől (Budapest Bajnokság) és azt, hogy az egyéni ranglistába innentől csak
az egyéni ranglistapontok számítsanak bele.'.
A Versenynaptárt (2o21.II.félév) az ülésen pl. Türei Ferenc javaslatát is figyelembe véve több
helyen is módosította a SZEB. Kéri Fazekas Pétert, hogy gondoskodjon a támogatott
versenynaptár honlapon való közzétételéről és az elnökség felé való továbbításról.
Egyebek: A SZEB véleményt cserélt az idei serdülő és ifjusági EB-ről feltünően sok fegyelmi
vétség miatti távolmaradásokról. Ezt a témát a SZEB folytatni kivánja, de az érintettek
(edzők) jelenlétében.
Javaslatok az elnökség felé:
1. Ecseki Nándor, Szudi Ádám és az őket felkészítő edző(k) anyagi jutalmazása az Európabajnoki páros bronzérem elismeréséül
2. Külön páros ranglista bevezetése, az egyéni ranglistába csak egyéni ranglistapontok
számítsanak bele
3. 2021. évi őszi versenynaptár
Rozsnyói Tibor (a SZEB elnöke)

