Kivonat
a Magyar Erőemelő Szövetség
elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből

Az elnökségi ülés helyszíne: XIV., Budapesti, Istvánmezei út 1-3.
Időpontja: 2014. április 05., de. 10 óra
Az elnökség határozatképes volt (csak 1 fő nem volt jelen) és az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
1. Profi Ligával kapcsolatos kérdések
2. Az eltelt időszak történései (elsősorban az Ifi-Jun. VB-vel kapcsolatban)
3. 2015. évi versenynaptár, ill. egy jövőbeni Fekvenyomó Világbajnokság felvetésének
megtárgyalása
4. Egyebek
1. napirendi pont: A Profi Ligával kapcsolatos kérdések
A sokszor napirendre került ügyre pontot szeretne tenni a Szövetség. Eddig minden kérés,
levelezés hiábavaló volt azzal kapcsolatosan, hogy ne használják a „Magyar Bajnokság”,
„Országos Bajnokság” elnevezéseket.
A Sportjogászi Kamara állásfoglalása alapján a MERSZ feljelentést kíván tenni az
Ügyészségen

jogtalan

névhasználatért,

a

sportolók,

a

közvélemény,

a

médiák

megtévesztéséért.
Egyhangúan szavazott az elnökség arról, hogy a más szervezetnél induló sportolókat –
legyen az hazai, vagy nemzetközi verseny – a MERSZ egy évre eltiltja a MERSZ és az
IPF versenyeitől.
Az eltiltás nem vonatkozik a különféle Kupákra, ill. egyéb, díjazásos versenyekre
(Brutal, Scitec, stb.)

2. napirendi pont:
Elsősorban az Orosházán rendezendő Világbajnokság előkészületeiről tárgyalt az elnökség,
ezen belül:

2


szponzorokról,



az eszközök szállításáról,



a médiakapcsolatokról,



szállásköltségekről.

3. napirendi pont: 2015. évi versenynaptár. Világbajnokság rendezése.
3.1. A nemzetközi versenyekhez igazodóan elkészült a 2015. évi versenynaptár.
Azokra versenyekre, ahol nincs még rendező, várja a klubok jelentkezését az elnökség.
3.2. A következőkben a Ducsai Géza által tett felajánlást tárgyalta az elnökség. Ducsai Géza
Fekvenyomó Világbajnokság megrendezését ajánlotta fel a Szövetségnek, 2016-ban, vagy
2017-ben.
Az elnökség a vélemények összegzése után megállapodott abban, hogy a Szövetség vállalja el
Fekvenyomó Világbajnokság magyarországi rendezését, de erre csak 2017-ben van lehetőség,
mert 2016-ig már megvannak a rendezők. Ducsai Gézát tapasztalt, megbízható és megfontolt
vezetőnek ismeri mindenki, versenyrendezései színvonalasak voltak.
A jelentkezést egyébként véglegesen a novemberi közgyűlés fogja eldönteni.

4. Egyebek
Fontosabb felvetések:
1. Az elnökség a jövőben a szövetségi kapitányi kinevezéseknél elegendőnek ítélheti a
sportszakmai múltat és tapasztalatot, de erre vonatkozólag még tanulmányozni kell a
sporttörvény előírásait.
2. Edzőtábor:

a 2014-ben rendezett edzőtábort a Szövetség jónak tartja, de mint

magánkezdeményezést, pénzügyileg nem támogatja, szakmai programját nem ismeri,
elkészítésében nem vett részt. Az elnökség megállapodott abban, hogy 2015-ben saját
programmal , saját rendezésben edzőtábort szervez.

