JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2020. szeptember 14. napján, online
keretek között, Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén.
Jelen vannak:
Pomázi Gyula, elnök
Fóti Balázs, alelnök
Palancsa Zoltán, elnökségi tag
Dencső Blanka, elnökségi tag
Deák György, elnökségi tag
Müller Anna, főtitkár
Kiss Bálint, sportigazgató
Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnöke – 14:07
Az elnökségi ülést 14:01-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2020.09.28-án az MCSz
honlapján és emailen lett meghirdetve. Az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének,
illetve tagjainak az értesítése megtörtént.
Pomázi Gyula megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 5 elnökségi tag jelen van, így az elnökség
határozatképes.
Pomázi Gyula felkéri Müller Annát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az
elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Müller Annát a jegyzőkönyv vezetésére. Pomázi Gyulát
elfogadják levezető elnöknek.
Müller Anna felkéri Dencső Blankát és Kiss Bálintot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség
elfogadja a hitelesítőket.
Pomázi Gyula megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendipontokkal
egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra.
Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett
javaslatokkal együtt.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről.
Előadó: Müller Anna
Müller Anna beszámol a feladatokról.
− rendben lezajlott az OCSB A liga és az Ifi OB
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− a második körös meghallgatás is megtörtént a főtitkári pozícióra
− Kerekes Olivér szállítja a köveket Debrecenbe és Sátoraljaújhelyre
− a pályán lévő szövetségi tároló rendberakása folyamatban van, hogy minden egységesen
egy helyszínen legyen
− ajánlatkérés promóciós és videós anyag készítésre megtörtént
− az EMMI felzárkóztatási szerződés részünkről aláírásra került
− a DORKO-s elosztási javaslatot elfogadta az elnökség, így az ifi Ob lezártával elkezdődik a
ruházat rendelése és kiosztása
− a kerekesszékes költségterv módosítás lassan halad előre, Palancsa Dorottya és Kerekes
Olivér módosítását várjuk
− őszi kitelepülős rendezvények lezajlottak, a vírus miatt végül csak kettő lett megtartva
− DAP őszi rendezvények elszámolása leadásra került

2. Az MCSZ 2020. évig szóló szakmai és pénzügyi stratégiai tervén belüli aktuális feladatok és
az elvégzett teendők áttekintése
Előadó: Müller Anna, Kiss Bálint
Müller Anna beszámol a pénzügyi stratégia áttekintéséről és a vírus miatti átcsoportosításra
váró összeg mértékéről.
Fóti Balázs elmondja, hogy egyeztetett a pályán javasolt videós fejlesztésről mely
nagyságrendileg 1 millió forintos összeg. Ezzel jobb közvetítést lehet létrehozni, javítaná a
szponzorszerzést is.
Egyeztetés történt egy sportdiagnosztikai felméréseket készítő céggel, emellett még más
árajánlatokat is kér Dencső Blanka. Seprődi Bence sportorvos is részt venne a projektben,
terv szerint a válogatott sportolóknak lenne évi két mérése. Fel lenne mérve milyen erőnléti
állapotban vannak, azt hogyan lehet fejleszteni, tanácsadásban részesülnének. A curling
sportra még nem készült ilyen felmérés. A cég egyeztet a vegyes párosokkal és készítenek
egy összegzést. A rendelkezésre álló adatokból létrehoznak egy ajánlatot, hogyan lehetne
mérni és fejleszteni a sportolókat.
Deák György támogat minden hasonlói innovatív jellegű projektet.
Palancsa Zoltán is jó ötletnek tartja, de hozzáteszi, az anyagi oldalát is figyelembe kell majd
venni.
Dencső Blanka elmondja, hogy 1 alkalom ára körülbelül 20 000 Ft szokott lenni, de ez egy
hosszabb távú együttműködés lenne.
Az elnökség megegyezik abban, hogy a pályán a közvetítés fejlesztésére és a sportolók
sportdiagnosztikai lehetőségeinek növelésére csoportosítja az összeget. Emellett
megegyeznek abban is, hogy további összeggel támogatják az Országos Csapatbajnokság A
liga 1-3. helyezettjeit és az Ifi OCSB 1-2. helyezettjeit pályabérlet formájában.

3. Tájékoztató a 2020. II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről.
Előadó: Kiss Bálint
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Kiss Bálint elmondja, hogy van elfogadott versenynaptár, amiben történt egy-két változás a
vírus és nemzetközi döntések miatt. Ifi kvalifikációs verseny nem került megrendezésre,
helyette Ifi OCSB zajlott a hétvégén. A kerekesszékes kvalifikációs verseny későbbre lett
átrakva a nemzetközi naptárhoz igazodva.
Az OCSB A liga lezajlott a megfelelő óvintézkedések mellett (testhőmérsékletmérés,
fertőtlenítés, csapatok szerinti öltöző elosztás) ezek a szabályok vonatkoznak a további
versenyekre is.
Az Ifi OCSB-n sok játéklehetőség volt, koedukált alapszakasszal. A vegyes páros B ligára 8
páros nevezett.
A Magyar Kupa kiírása a hétvégén készül el.
4. Tájékoztató a versenybírói testület munkájáról.
Előadó: Kiss Bálint
A WCF frisstette a szabálykönyvét, ez átvezetésre kerül a magyar szabálykönyvbe is.
Bíróképzésre nagy szükség lesz majd, 2021 tavaszára várható a megrendezés az elnyert
pályázat segítségével.
Palancsa Zoltán megosztja az Országos Bajnokság tapasztalatát, ami jól sikerült, de nem volt
egységes szemlélet a bírók között, hogy a szünet után mikor indítják az órát.
Kiss Bálint a következő bajnokság előtti eligazításon el fogja mondani ezt a bíróknak, hogy
legközelebb egységesen működjön.
5. Egyebek
Dencső Blanka megtartja beszámolóját a WCF közgyűlésről. Voltak magyar említések,
amelyekre büszkék lehetünk. A szavazásokra jó volt az online közgyűlés, de a kapcsolatok
erősítésére és a további megbeszélésekre nem volt alkalmas. Voltak előzetes előadások, ahol
volt lehetőség megvitatni a majd szavazásra kerülő témákat. Az ülés csak a döntésekről szólt.
Jövőre Szentpéterváron lesz az éves közgyűlés.
Pomázi Gyula egyeztetett különböző kommunikációs ügynökségekkel, akik tudnának
segíteni a jövőben az emberek elérésében, illetve a sportolók megszólításában is.
A kommunikáció stratégiára kell, hogy épüljön és összehangoltan kell kezelni a közösségi
médiával is. Dencső Blanka és Pomázi Gyula közösen viszik ezt a projektet, egyeztetnek a
továbbiakról. A pályázatíró cégekkel szintén elindult a kapcsolatfelvétel, várjuk tőlük az
ajánlatokat, „forrástérképet”.
Pomázi Gyula az elnökségi ülést 15:14-kor lezárta.
Kmf.
.....................................
Müller Anna
Jegyzőkönyvvezető

.....................................
Dencső Blanka
Jegyzőkönyv hitelesítő
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....................................
Kiss Bálint
Jegyzőkönyv hitelesítő

