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tárgyaló

Jelen vannak: az elnökség tagjai és a meghívott az alábbiak szerint:
Muzslal Róbert elnök Gyöngyösi Géza főút ár Bakos Sándor alul 'k
HerbályImre alelnök Farkas Gyula alelnök Gégéuy Tamás alelnök
Háda Menyhért alelnök Pusztai Péter alelnök

Megliivntt: Totb Bálint gazdasági ügyek intézője.

Muzslai Róbert elnok köszönti a me lenteket és is óra 10 pervben megnyitja az
elnökség ülését. Megállapítja, hogy az elnokségi ülés határozatképes.
Az elnök az elnökségi üles jegyzőkö ének vezetésére Tötlr Bálintot, a jegyzőkönyv
bitelesitése're Borbély lmre alelnökot jawdsn'lja, az elnökség mind két személyt
egyhangúan elfogadta.

1/2021. 10. 8. számú Elnökségi határozat
Az eln kség egyhangú szavazom alapján az elnökségi ülés jegyzőkönyvének
vezetésével Toth Bálintot, a jegyzőkönyv hitelesítésével Borbély Imre alelnököt
bízm meg.

Az elnök ielzl, hogy az elnökségi ülésen szereplő témaköröket — a 2021. évi feladatokra
flgyelemmel — a fötitkar által elektronikus levélben az elnökség tagiainak és a
meghívott részére megküldött meghívó szerinti sorrendben javasnlja napirendipal-ltak
tárgyalását a következők szerint.

1. A 2021. évi versenyeknek az értékelése.
2. A döntök (tál-sasági, csapat, sponnlti) díjazása.
3. A biroi tanfolyam, továbbképzés időpontja.
4. BajnokokBajneka verseny időpontjaés dijazasa
5. Szükségesváltoztatások megv-itatása.
ö. Egyebek.

Az elnök megkérdezte az elnökséget, hogy van—e észrevétel, tovabbi napirendijavaslat.
Módosító vagy új napirendi javaslat nem merült fel. Az elnökség t ai — a részükre



korábbanmegküldött — es az elnök által is
targyalasi sot-renajet egyhangúan elfogadtak.

mertetett napirendi pontokat és annak

2/2021. 10. 8. számú Elnökségi határozat
Az elnökség Egyhangú szavazattal döntött arról, hogy a meghívúbtm szereplő
sorrendben tárgyalja a napirendi pontokat.

1. A eoer. evi versenyekértékelése
A Magyar ultiszövetseg elnöke, Muzslai Róbert elmondja, hagy a Szövetség n'sztrijite
közgyűlése újraválasztott es az új elnökségi tagokfeladataikat alapvetően jól Végeztek.
A 2020—ban elmaradt tarsasagi ulti döntő ez evi rendezésre jó volt, A biztonsági
előírások betartásával, szereny kön'ilmenyek kezett szervezete es bonyolította a döntőt
a Szövetseg.
A 2021—re tervezett versenyek indítását a pandómlás helyzet jelentősen befnlw'asolta. A
eoeo—han megtervezett 'dőpontokat a helyzethez igazodva a Szövetseg elnöksége a
tagszervezetckkel együtt átrendezte. A zsúfolt versenynaptár ellenére jónak
ertekelhete, hogy a versenyek alapvetöen zökkenőmentesenkerültekmegrendezésre.
A szervezést, a honlapnn a versenyek felhívásalnak közzétételét a főtitkár
együttműködve a területi és szakági felelősökkel megfelelően rendezte, arról idöben
tájekszerlhattaka snottarsak. Amegfelelő szervezes ellenére a versenyeken résztvevők
száma érzékelhető volt a pandemias helyzet hatasa. Sajnalatos, hogy többen nem
elttattrik lie magukat, arai miatt a versenyeken nem vehettek részt, illetve a korukra
tekintettel többen nem kockáztattak azzal, hogy részt vesznek aversenyen.
A társasági és a csapatversenyeken a létszám ugyan egy kicsit alacsonyabb a korábbi
evinc'l, de nem lehet panaszra nem oka a Szövetségnek.A tagszervezetek, a sporttársak
elfogadták, hogy társasági s a csapatverseny egy verseny kereteben volt rendezve. Ez
hozzájárult aversenyek sűrűsége merseklesehez.
A korábbi évekkel ellentétben nem tudtak a versenyek februárban indulni. A versenyen
lévő létszámadatokból az látszik, hogy az egyenes út az elődöntőbe versenyeken nem
volt akkora az érdeklődés, mint a kül-ábbi években. A vészhelyzet utáni nyitás
időszakában rendezettversenyeken a mérsékelt létszámat — vélhetően — a pandémlás
helyzet befolyásolta.
A spertultiversenyek alacsony létszámát — föleg ket régiónál — nem lehet a pandém as
helyzettel igazolni. A versenyen resztvevek számára figyelemmel a területi es szakagi
felelős alelnökök tevékenysége nem volt eleg hatekony. A Nyugati kegiö kivetelevel,
ahol több mint negyven fő vett reszt a mindkét selejtezőn. A Keleti Réglóbzul 15 fővel
rendeztek meg aversenyeket, mig a Déli Régió önállóan az alacsony letszam miatt nem
tudta megrendezni, emiatt a sporttársak — g—n tö — csatlakozott a Nyugati kegiö
versenyehez.
Az eln' jelezte, hogy a Keleti gió 2021—ben tnvábhrais a dr. Szabó Imre által használt
programmal szervezte és vezette a selejtezőket, az értékelés országos szinten egyseges
volt, a versenyen elért eredmeny %—os ertek ineg'cleníteeevel. A Farkas Gyula által
menedzselt programnál nem volt fennakadás, jól támogatta a versenyek vezetését, az
értékelést.
Felhívta az alelnökök Egelme't,hogy a Szövetségelőre lépésének az nlt' 'áték sportkém
való elismertetesenek alapkövclelmenye a spnrlulti versenyek letszamanaknövelése. E
szakág versenyei ertekelese objektívabla, keves szubjektiv elemet tartalmaz. Az azonos
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lapokból nyújtott teljesítményeket hasonlítja össze és értékeli. Ezért a versenyek
szervezésére a létszámnövelés erdekében nagyubb hangsúly kell fektetni.
Elmondta, hogy erzekeli, hogya spurtulti versenyen résztvevő sporttársaknem minden
esetben rendelkeznek a spurtulri rendszer pontozásáról, a verseny részleteiről részletes
információval, ezert tartják többek nehézkesnek a versenyeket. Ilyen véleményhez
alapot az is ad. hogy az eredmények a társasági és a csapatversenyeknez kepestkésőbb
állnak rendelkezésre. Nem segíti az eligazodást, hogy az asztalnál elért eredményeket
tekintik többen alapnak a saját teljesítményük értékelésénél, amely lepvetően nem
minden esetben mérvadó, ügyelcmmel az azonos játékotjátszók (A, B, C soron játszók)
által elért eredmények miatt.
A témakörhöz kapcsolódva a spertultiérl felelős alelnök Bakos Sándm' kifejtette, hogy
sok sporttárssal nem egyszerű megertetni az értékelés rendjét, nehezen tekintenek el
az asnalnál elért eredményeiktó'l.A többi asztalnál ugyanazon usztásból játszók által
elért eredmények később jelennekmegjelennek a ver - ny közben és a %—kus ertekek
mlatt számukra nehezebben közérthető, emiatt nem e'xzékelik a saját teljesítményük
tényleges mértékét. Elmondta, hegy a versenyzők a társasági ultihuz hasonl i'tc'kele'st
igénylik, amikor az asztal utolsó játéknál látja az eredményt amit elért. Az alelnök
felvetette a spertnlti verseny más furmábzm történő szerve sét (előre meghatározott
összegű zsetonnal való játék). Az új formába történő verseny alátámasztásul
megemlitette a Szövetségen kí 'li ulti liga versenyt.
Az elndk kérte, hogy a spormlti Verseny megújításával kapcsolatos felvetet az egyebek
napirend kereteben tárgyalják meg.
Az elni-ik felhivta az alelno , szakági felelős, területi felelős figyelmet, hogyminden
sporttársra kiterjedően szorgalmazni, propagálni kell a sportnlti versenyeket, hogy
minél többen vegyenek részt. Szorgalmazni ktil, hogy a kommunikációban több
információ jelenjen meg a sportult'i verseny-rű az értékelésről. Felliivte a Figyelmet
arra, hogy nem szabad lemondani arról, hogy a spertulti verseny ne legyen vonzó a
sporllarsaknak. Kérte, hogy a sporttársak reszere legyen az ismert, hogy az év ]átékosa
eim elnyerésének feltétele a sportulü versenyeken, a spertnlti döntőhevaló részvétel és
az ott elért eredmény. Agitáljanak a sportuld verseny való részvételre.
A te'rnaknr zárásaként hangsúlyozt hugy szervezettebbé, érhetőbbe kell tenni a
Szövetség honlapján, továbbá a s ' etseg faeeboek oldalán a sportultival (verseny
lenyeg, pontozas, értékelés) kapcsolatos információkat.

3/2021. 10. 8. számú Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú szavazanalfogadta el a 2022. etn- Közgyűlésen a 2021,
eni uel'senyekről tr szakág' és a területi felelősök számolnak ne, amelynek a
sporlnltr' nersenyek meglül'tasával knpesolatosjenaslatot is kell tartalmaznia.

2. A döntők (társasági, csapat, sportulti) díjazása
Az Elnok kérdésére a gazdaság gyeket intéző meghívott tájékoztatta az Elnökséget a
gazdasági és pénzügyi helyzetről. Elmondta, lmgy a tagszervezetek a
versenyengedélyek hosszabnitasát, a tagsági díjak es a regisztrációs díjak befizetesl
kötelezettségüknek folyamatosan eleget tettek. A 2021—ben rendezett társasági döntő
di ' zz adó és járulék megfizetése rendben megt ent. Jelezte, hogy a dentelk

sára 2020. évi döntő es a 2021. evi költségvetésben a Közgyűlés által elfogadott
összegű díjazásra es :. kapeseledo adó és Járulékflzetesrc a szükséges fedezet — 2021.
évben — rendelkezésre áll.



Az Elnökség a hozzá sok és vitát követően a díjazással kanesolatban a szakagi
dontok díjazásának elveiben es az. adandó összegekben a következők szerint értett
egyet.
A) A sportulti döntő díjazására nem') 185 000 Ft fordítható. Az 1—2—3 helyezettet

különböző, a 4-6 helyezett azonos összegű díjazásban kell részesíteni. Serleget az
elsőhárom helyezettnek, oklevelet az 1-6 helyezettnek kell adni.

B) A csapat dönté dijazásara nettó 180 ooo Ft fordítható 1-2-3 helyezést elért
csapat tagjai különböző összegű díjazásban kell részesíteni, tovabba serleget es
oklevelet kell adni a csapat tagoknak.

c) Alársasági ulti döntő díjazásaranetto 250 Ooothm-díthatóAz 1—2-3 helyezést
elért sporttársak különböző összegű, a 4—576 helyezetteknek a 3, helyezettöl
kevesebb azonos, a 7- helyezetteknek a o. helyezett-31 kevesebb azonos összegű
díjazásban kell részesíteni, továbbá serleget es oklevelet kell adni a 9 fő részére.

4/2021. ro. a. számúElnökségi hutáruznt
Az elnökség egyhangú szavazattal fogadta el a 21721. e'ul' döntők díjazására
vonatkozó előterjesztést.

3. A bírói tanfolyam, továbbképzés időpontja
A bevezet"ben az elnök elmondta, hogy a versenybírok képzéséről, továbbképzéséről
kozott d' tések jok. A Szövetség korábbi döntése szerint kétévente tartunk bírok
részére továbbképzést És képzést tartunk. Ennek most van az ideje, tovabba a eoei. évi
versenyeken tapasztaltakis alátámasztják a bírókmvábbképzését, továbbá új lehetőleg
fiatalabb korosztályból újabb személyek bevonását a bírói képzésbe. A jelzettek miatt
is fontos, hogy a bínike'pzéskeretebenabírékképzesével a minősítés megőrzésére vagy
magasabb minősítés odaítélésére törekedjünk
Az elnok elmondta, hogy több versenyen volt tapasztalható, hogy a bírokbibás döntést
hoztak. 'ndatusítanikell abírékkal, bogyaversenyrekí lt két biro kb a ntést
a vezet bírénak kell llleghozni. Helytelen az a dontest gyakorlat, hogy a dontest
megelőzően nem vonultak félre, lraneín bangosan egyeztették a döntés. Több helytelen
döntesrél tajekoztatta az elnökséget.

A birok elfogadottságát novelni vsak úgy lehet, lia a döntésük minden esetben a
szabályoknak szereznek érvényt es azokat jól alkalmazzak. Fontos, hogy a versenyek
kezdetekor a szervezők jelezzek, kibirdessék, hogy az adott versenyen kik látják el a
bírói feladatot, és ki a vezető biro.

A képzésre meg kell találni az időpontot, amely mindenki számára elfogadható es a
képms megtartasaval a ko elezettségét tudja teljesíteni az Elnökség. Kérte az eln ség
tag'ait, hogy a hl'róképz -ol tajékeztassák a tagszervezeteket és kérjék őket, hogy
tagjaik minél szélesebb kör-ben vegyenek résn a bírói képzésen, majd a versenyeken
legyenek aktívak, vállalják a bírói tevékenységet.

A hozzászólók reszben megerősítették, hogy elofordultak belytelen döntések (pl.
felvevd ulti mondását követő renonszánál — a szabályzattól eltérően — a fizetendő
összeget nem kontrával számították). Gégény T és alelnok felvetésében
kezdeményezte, hogy a Szövetség a kin'vóail helytelen döntést hozo biro, vagy birok
kapjanak büntetést. A versenyzők lanratn-ák, hogy a Szövetség felelősségteljesnek
tekinti és tarja a bírók tevékenységét. A bíintetés abból állna, hogy bírák a
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tevekenyegtol egy ideig eltiltásra kerülnének, amelyet a Szövetség bírói testülete
határoznameg. A felvetésről az elnökség nem döntött, tekintettel a folyamatban lévő
továbbképzésre, amelynek keretében a bírók minősítése (a korábbi minősítés
megt /sa, magasabb minősítés odaítélése) és a továbbképzéssel és képzéssel
megelő helőck a hibás döntések. Nem lesz szükség a bünlekő intézkedések
meghuzatalái'a.
Az elnök a képzés idejét és helyszínét a szükséges létszám adatok, hely és tet-ein
meglétében reszletes felmerest követően javasolja, hogy az elnökség a döntést a
következő elnökségell hozza meg, amelyre rendelkezésre állnak a szervezésllez
szükséges adatok,

5/2021. 10. 3. számú Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú szavazattal fogadta el hogy a bírói tanfolyamról, a
kepzes helyerlil és idejéről o kovetkező elnökségi ülésen lioz döntést. Az elnökség
o megalapozott döntés meghozatala erdekeben felkerte a Főtitkárt, hogy a
tagszervezetek bevonásávalmérjékfel e képzésen es tuuábbképzéserl résztvevő
létszámot és a lehetseges helyszíneket.

4. Bajnokuk Bajnok:-l verseny időpontja és díjazása
Az elnök tajekoztatta az Elnökséget, hogy a Szövetség a pandémiás helyzet miatt nem
tudta megrendezni a bajnokok bajnoka verseny, amelyre a 2021-ben — a jelenlegi
helyzetben — lehetőség adódik.
Elmondta, hogy korábban hozott döntésnek megfelelően a bajnokok bajnoka
meghívásos verseny. Meghívásra kerülnek a helyi bajnokok, a régiók bajnokai, a
társasági elődöntők i—g helyezetn'e, az év játékos, a társasági ulti, tovabba .: spottiilti
ba'noksag döntőjének i—a helyezettje, a csapat döntő 1—3 helyezelt csapat tagjai, a
esapataelejtezokön az egyén' n legiobb hai-orn helyezest elén sporttársak, A
meghívott letszam 45—55 fő k lehet. A meghívásra keriilőknel ismétlődés is lehet,
ami osbkkentheti a bajnokok bajnoka versenyen résztvevő létszámot.
Amennyiben a meghívvttak nem tudnak részt venni a versenyen, helyettük mas nem
kerül meghívásra. A létszámtól függően kell a verseny helyszínét megválasztani. A
tervezett időpont, amennyiben a helyszín is biztosítható november 27-e.
Az elnök a bajnokok bajnoka versenyen az első helyezett díjazására tett javaslatot. A
javaslata, hogy a díjazás serleg és pénzdíj legyen, az utobbi összege nettó 50 oan Ft.
A kérdéskörhöz valamennyi elnök égi tag hozzászólt. A hozzászólók 5 része a
javasolta osszeg emelését, m ok ez kkentéséi. Többen a verseny helyezi ére tettek
javasl-atot. A hozzászólásak vé
is konszenzus alakult ki, a hozzá

n az sszeg tekintetébenés a helyszin kiválasztásában
ók elfogadták az eredetileg javasoltösszeget.

A bajnokok bajnoka verseny kapcsán az elnökség a következő dontest hozta.

6/2021t to. 8. számú Elnökségi határozat
A bojnokok bajnoka versenyt november hónapban kell megrendezni, Budapesten.a versenyre az Elnök előterjesztéseben felsoroltakat kell meghívni. A versenyen
egyfőnek, az első helyezettnek adltotő dijozas, aml' serleg és nettó 50 ooo Ft.

5. Szükséges változtatásnak átbeszélése



Atél'nakörhöz kapcsolódm Háda Menyhért alelnök kérdésként vetette fel, a szövetség—í

versenyek 4 régióba való lebonyolítását. Elmondta, hogy szamitasai szerint a jelenlegi
Nyugati régin ket regiőba (Budapest: gib, Nyugati régtől való tagolásával négy közel
azunus létszámú terület lenne. A kozöl azonos létszámból fakadóan valamennyi
versenyagbel az elődöntőbe, döntőbe való jutásnál egyszerősitene a létszámuk,
csapatok számának megállapítását. A felvetesre Muzslai Róbert elmondta, hogy a
Nyugati régió a Magyar Ultisok Országos Egyesülete tagszervezetet takatja, annakkét
részre történő tagolása nem indokolt.

l—latla Menyhért alelntik javasolta a csapatversenyck esetében a döntőbe jutás
felteteleinek pontosabb megfogalmaza Át, egyertelmiibbe'tetel . Javaslata alapjan a z
adott régióból a döntőbe jutó csapatok számát a minkét selejtező versenyen résztvevő
csapatok arányában kell megállapítani. Indoklásként elmondta, hogy csak az egy
versenyen indulo csaptak száma nem torzítja a számítást, mivel a korábbi évek
gyakorlata aztmutatja, hogy az első versenynapon általában több csapat vesz részt.

Farkas Gyula alelnőkszen'nt nem a rsapatletszanr arányában, hanem aszerzett pontok
alapján jussanak a döntőbe a csapatok, ahogy most is működik. Ehhez kanasolndva
Muzslai Robert eln' jelezte, hogy voltak viták a korábbi időszakban, azonban a most
alkalmazntt rendszer jól működik, nem szabad rajta valtoztatni.

Pusztai Péter alelnök a csapatokon belül a csapattag eset-e szabályi pontosítását
javasolta. Legyen egyértelmű, hogy a csapat barmennyi tagja esetelhotő azzal a
feltétellel, hogy olyan szemely nemlehet, aki már valamelyik csapatban szerepelt. A
felvetést többen nem támogatták, azzal érvelve, hogy a csak az adott egycsületből
lehessen tagot eserelni.

Az elno'kseg konszenzusra jutott abban, hogy legyen engedett a esapatnknal barmely
csapat tag cserélhető, azzal, hogy nincs egyesületi korlat, az új játékos barmelyik
egyesülethez tartozhat, de a usapatversenyen nem játszott más csapatban. A nevező
csapatoknál azt kell megkövetelni, hogy lehetőleg az adott tagegyesület, régió nevével,
település vagy városnévvel induljanak a versenyen.

7/2021. 10. 8. számú Eln' kség'i határnzat
Az elnokseg Bakos Sándor ellenszavazata mellett elfogadta, hogy a
cstlputbajnvkságun induló csapatok tagjat tetszőleges, más tegegyesületlrez
tartozókkal is cserélhetők, azzal a feltétellel, hogy olyan személy nem lehet, aki a
más csapatban Csaputmg uolt az adott évi esopotuersenyen. Az elnb seg felkérte
Gyöngyösi Géza főtitkárt, hogy a uerseny szabályzat előzőek szerinti
pontusl'túsánakelkeszitesre a Közgyűlési előterjesztésre

Háda Menyhért alelnök felvetette, hogy a társ' ulti versenyeknél az elődöntőket
(mind a harmat) Budapesten tartsa a Szövetség, amely miatt nem kell a távoli
teleúlésekről egy nappal korabban a versenyre elutazni és ott aludni. A javasolt
megoldással kevesebb költség merül a részvevők 'elentó's ró énél, továbbá ezzel a
megoldással magasabb lenne/lehetne a 2 és 3 elődöntő létszáma '

.

Bakos Sándor kapcsolodva a javaslathoz tamogatta, hogy a j
elődöntői Budapesten legyenek.

ben a társasági ulti

A javaslat kapcsán az elnők jelezte, igen nehéz az elnökségnek erről dönteni, mivel a
lagszer ezetek igenyehez illeszkedve a Közgyűlés határozta meg, hogy az elődöntők
tőbb re nban valő rendezését. A döntést az motiválta es oelkent is megfogalmazódntt,



hogy az egye régiók veisenyzó'imenjenek el, ismcijékmeg atöbbi régió versenyzők, a
helyszíneket. Amennyiben a tagszervezetek tagsága támogatja a változtatást, Közgyűlés
elé kell vinni, amit elő kell készíteni. Az elnökség további ta'ai hozzászólásában
lehetőségként fogalmazták meg a visszatérést az egy hétvégén rendezett 2 napos
elödöntólire.A konszenzus hiányában arrajututtaz elnöksé hogy a társasági elődöntő
rendezés kérdését indokolt a Közgyűlés elé vinni a kérdést,

8/2021. ro. 8. számú Elnökségi határozat
Az elnökség Bakos sandar ellenszavazata mellett elfogadta, hogy javasolja a
Közgyűlésnek, ogy a három társasági elődöntő eLső versenye Budapesten, a 2—3
elődöntő rotá 's alapon Keleti, illetve a Nyugati régió településén kerüljön
megrendezésre.
Az elnökségfelkérteGyöngyösi cmfőtitkárt,2022. évi kozgymeere ke'szitse elő az
elnökség által támogatott jaouslatot azzal, hogy a tagszervezetek véleményéről is
tájékoztatva legyen a Közgyűlés.

B kes sandan alelnök felveteset, hogy a társsági elődöntőket a Szövetség tartsa, olyan
e ssal, hogy a 3 verseny regisztrációs díját a bejutó versenyzők az első versenyenfizessék he. Az eljárással a bevétel biztositva lenne, akkor is, ha maki a második es
további elődöntőn mérnem megy el.Azelnökségtovábbit ' inenezmonyeztek, nem
taiják szerencsésnek, hogy előre megfizetett regisztrációs dijjal terheljék a
versenyzőket.Az indokok között elhangzott a részvevőkmagas eletkora, tovabbi, hogy
ezen korosztály ] vedelmi viszonyait sem szabad Figyelmen kívül hagyni.Az elnökség a
felvetést — határozathozatal nélkül — nem támogatta.
A
e

itulti verseny döntőjébe jutáshoz kapcsolódva Háda Menyhért javasolta, hogy az
ntőkhú'l az A—B-C sorokrol azonos létszám jussonbe.

A felvetés: többen nem látták támogathatónak indoklásukban elmondták, hogy ez a
spnnulii lényegét ásná alá. A mérés a teljesítmények alapján valósul meg, ezért isdöntött így knrábban a Közgyűlés. Az elnök jelezte, a korábbi döntésnél az is jelentős
szempont volt, hogy minimum 60 osztás legyen, amely azonos alapot ad a
mesterpimtszám megállapításához.
Ehhez kapcsolódott továbbá, how a dr. Szabó Imre által kidolgozott lebonyolítási
rendszer behatárolta :; létszámot és az osztások számát, Ezért több versenyen a
magasabb létszám miatt két csoportba játszottak a versenyen, A kérdésben
továbblépést a Farkas Gyula által készített program használat jelenbeli, mivel ez korlát
feloldható a 60 osztás több lensztással is (10, 12, 15 stb.) játszható a létszámnál
mindossze egy korlát van a hárommal való nszlhatóság. Ahámmmal osztható létszám
viszont szigorú korlát, mert a sorok elleni jatekmiatt nem lehet 4—es asztali Kínos lenne
a versenyre érkezőt elküldeni, mikor épp zi létszám megtartásun, illetve annak
lehetőség szerinti emelésén dolgozik az elnökség.
Az elnök kiemelte, hogy az enekelesnel folytatható, hogyajátékosok az az azonos soron
[A, B, e) jatszokkal versenyeznek, az asztalnál elért eredménytől iiiggetlentil.
Elmond hogy portultinálmás játék stratégia és taktika szükséges, mivel az adott
asztalná tszo ] e'knalazasztalan túli, az azonos soronjátszok által játszhatójátékra
is gondolni kell, figyelemmel%-kos ertekelesro,



Az elnökség döntés! nem hozott, l-lgyelemmel arra, hogy az elhangzottak alapján e
kérdést felvető alelnök a kapott válaszokat elfogadva elállt a felvetés résdeles
megtárgyalásától.

e. Egyebek
A napirend keretében tál-gyalta Farkas Gyula alelnök felvetését a társasági, esápat és
sportolo versenyek szervezésévelkapcsolatban, Az aleln k javasolta, hogy hogy egyes
bajnokság versenyelt csak kétévente rendezze meg a Szövetség. lncloklásul elmondta,
hogy a sportulti versenyre — bár a 2021. év sajátos volt a pande la helyzet mlatt — a
Nyugati rég-lén kívül nagyon mersekelt volt a létszám, a Déli Régló nem tudott önálló
versenyt rendezni az alacsonylétszám miatt. Javasolta, hogy az e 'k évben a társasagl
ulti mellett a csapat, a másik évben a sportult-i verseny rendezve gy kevesebb terhelés
van a versenyzőkön, a holyl versenyekre is figyelemmel nem minden hetvegen kell
versenyeznie, illetve akiadásai is csökkennek.

Az elnök a pályázaüal kapcsolatos ismételt felvetesre elmondta, hogy a Szövetség
rendszeresen pályázik működési és beruházási forrásokra is, de támogatást az elmúlt
években nem kapott. A lehetőséggel továbbra is él, amikor lehet az ell-lö se'g,
pályázatokm nyújt be A pályázaton kapott pénz felhasználá ról akkor lehet donteni,
ha megszületett a döntés és a pénz megerkezik, vagy meghatározott keretösszeglg a
kiadásokat alátámasztó számlák elszámolhatók a támogatást adó fele.

Az elnökjelezte, hogy a sportulti döntő Kisvárdán [öl-ténő rendezése kapcsán javasolja,
hogy a rendező régión kívülröl érkezőVersenyzők reszere a szállást igénylők számára )
éjszakai szállás kiadását a Szövetség ten'lse meg a versenyzők igenye alapján. Ha
második éjszaka Kisvárdán történő töltése válik szükségessé, arra kén' az érintell
tagszervezeteket, hogy anyagi lehetőségeik függvényében vállalják át s z. éjszaka
szálláskiadását.

Az egyebek között a Fóti kár tájékoztatta az elnökséget, hogy ;. Kisvárdai
tagegyesülcmél tartott közgnlles személyi változást hozott. A tagegyesltlet vezeteset a
továhlnakhan dr. Szabó lmre látja el.

Az elnök az elnöks gi ülest 21 óra 30 perben bezárta.

Nyíregyháza, 2021. október 8.

( .
Muzslai Róbert elnök

meg te;'ha ,

A jegyzőkönyvet hltelesltetteTBol-he'ly 1 e alelnök


