2. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése.

Sátoraljaújhely és egyéb új helyszínek beindítása:
Tatabánya: Tatabányán lebonyolítottuk az I. Tatabánya kupát 20 fő (5 csapat részvételével).
A tagegyesület azóta is nagyon aktív. Dolgozunk egy Tatabányai curling pálya megvalósításán,
az MCSZ részéről az ehhez szükséges dokumentumokat megküldtem, a pálya ügyvezetőjével
való egyeztetés folyamatban van. (várhatóan időpont: június közepe)
Sátoraljaújhely: 12 hónapos jégpálya végett, június 12-én (szombaton) rendezvényt tartunk itt
(I. Sátoraljaújhely Kupa?), Tatabányai csapatokkal is lehetőség szerint.
Győr: Első körös találkozás és tagbelépést követően, sikerült időpontot egyeztetni a pályával,
így a meglévő MCSZ dokumentáció mellett további műszaki paramétereket is megtudtak, így
kidolgozás alatt van egy költségvetés, mely 1 curling sheet kialakítására szól, a meglévő sátor
szélén.

Belső kommunikáció fejlesztés (Dencső Blanka, Pomázi Gyula)
Belső kommunikáció kialakítására vonatkozóan Blanka feltöltött egy első draft verziót. A
szezon végeztével ezt kellene júniusban véleményezni és tovább haladni, mert látszólag ennek
rendezésére nagy szükség van.

Stratégia, célok (Dencső Blanka, Pomázi Gyula)
A szűkkörű elnökségi egyeztetésen megbeszéltek kidolgozásra kerültek. Ennek összefoglalója
Blanka által feltöltésre kerültek. Az Elnökségi tagok vezetésével/koordinációjával a
munkafolyamatok megkezdődtek.

Állami források, programok (Pomázi Gyula)
Magyar Olimpiai Bizottság alelnökével és sportigazgatójával sor került egy megbeszélésre,
melynek fő témakörei a vegyes-páros olimpiai kvalifikáció, az infrastrukturális bővítés
lehetőségei és a COVID miatti nehézségek feltérképezése, valamint ezek forrásigényei/anyagi
vonzatai voltak.
A MOB részére mindhárom területre vonatkozóan részletes anyag leadásra került.

Válogatott felkészülési terv és beszámoló sablon kialakítás (Dencső Blanka)
Palancsa Zoli által feltöltött akcióterv tartalmazza ezt is, 2021. nyár feladata.
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Szabályzatok aktualizálása (Palancsa Zoltán)
Versenykiírások aktualizálása és szabályzat frissítések II. ütem szintén 2021. nyár feladata a
szezonkezdetig bezárólag. Kevésbé használt szabályzatok, illetve a 2020/2021. szezonba
tapasztalt kiegészítések és harmonizálások elvégzése.

Tagegyesületek, igazolt versenyzők számának növelése (Deák György, Fóti Balázs)
Sátoraljaújhely: Kazinczy DSK mellett a Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület is belépett az
MCSZ tagegyesületei közé (18).
Szekszárd: Tagegyesületi belépésük folyamatban van, hetente-kéthetente keresem őket. Most
úgy áll, hogy június elejétől tudnak vele foglalkozni, tehát remélem, hogy még ebben a
hónapban betudnak lépni.

2021. június 1.
Kiss Bálint
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