Elnökségi határozatok 2015.
MERSZ/2015.05.10.//001/EH
Határozat született arról, hogy a Magyar Erőemelő Szövetség minden évben pályázik nemzetközi
verseny rendezésére

MERSZ/2015.05.10.//002/EH
A Szövetség felé tartozással rendelkező klubokat felszólítja az Elnökség a tartozás rendezésére,
ellenkező esetben az Alapszabály szerinti rendelkezést fogja alkalmazni.

MERSZ/2015.05.10.//003/EH
2014. január 1. óta a Parafekvenyomó szakággal bővült a Szövetség. A különböző Szabályzatok eddig
nem rendelkeztek arról, hogy lehet e külön „parafekvenyomó bíró” a Szövetség rendszerében. Az
elnökségi határozat értelmében a jövőben, a továbbiakban is „csak” bírók lesznek, a Szövetség
Bíróbizottságának irányításával, felügyeletével. Nem lesz külön fekvenyomó, guggoló és felhúzó bíró,
ezért aki csak parafekvenyomásban kíván bíráskodni, annak is teljes bírói vizsgát kell tennie.

MERSZ/2015.05.10./004/EH
A tabi RAW Erőemelő Magyar Bajnokságon, a nyíregyházi Popeye Power egyik versenyzője
sportolóhoz méltatlanul, sportszerűtlenül viselkedett nagy nyilvánosság előtt, ezért az Elnökség
határozatot hozott arról, hogy felhívja a klub figyelmét, hogy a Fegyelmi valamint a
Versenyszabályzatot a versenyzővel ismertesse. A következő ilyen esetben szigorú szankciót fog
alkalmazni a jelenlévő magas rangú tisztségviselő, elnök, alelnök, elnökségi tag, főtitkár, a versenyen
működő zsűri vagy hiányuk esetén a bírók.

MERSZ/2015.05.15./004/EH
A Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2015.05.05-i döntése alapján a Magyar Erőemelő
Szövetség a

-Paralimpiai felkészülésre havi 77.000 Ft Gerevich ösztöndíj keretösszegben részesül

2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig. – Az ösztöndíjjal kapcsolatban határozott az Elnökség: a
sikeres felkészülés érdekében a MOB-tól kapott havi 77.000.-Ft-tal Tunkel Nándort a. Horváth
Gyöngyi, 1988.04.08. Zalaegerszeg, ( Power Station SE ) segíti ezzel a támogatással.

MERSZ/2015.10.21./005/EH
A Nemzetközi Erőemelő Szövetség (IPF) elnökétől figyelmeztetés érkezett Szövetségünkhöz mely
szerint, versenyzőink rendszeresen részt vesznek más szervezet által rendezett versenyeken. Az IPF
kéri ennek megszüntetését a : http://powerlifting-ipf.com/fileadmin/data/Constitution_and_By
Laws/IPF_Con Bylaws_2.11.2014.pdf a 14.10.6-os pont értelmében. A MERSZ eddig eltekintett
ennek a szabálynak a betartásától, azonban az IPF-től érkezett figyelmeztetés egyértelműen kéri
ennek a betartását a jövőben. A Magyar Erőemelő Szövetség elnöksége határozatot hozott: nem
engedélyezi más szervezet nevével jelzett versenyen való indulását a Szövetségben versenyengedéllyel
rendelkező sportolóinak. Amennyiben ezt a Határozatot valaki megszegi, további intézkedésig
versenyengedélye visszavonásra kerül Ez a határozat nem vonatkozik a szabadidős
versenyekre. Amennyiben kérdés merülne fel egy-egy verseny besorolását illetően, érdeklődni kell email-en vagy telefonon a Magyar Erőemelő Szövetségnél.
A fentiekre való tekintettel az említett határozat betartásától a jövőben nem áll módunkban
eltekinteni.

MERSZ/2015.11.14./006/EH
A Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2015.11.03-i döntése alapján a Magyar Erőemelő
Szövetség a

-Paralimpiai felkészülésre- a Gerevich ösztöndíj keretösszegét egyszeri alkalommal

250.000 Ft –tal megemeli 2015. július 1-től 2015. december 31-ig. – Az ösztöndíjjal kapcsolatban
határozott az Elnökség: a sikeres felkészülés érdekében a MOB-tól kapott 250.000.-Ft-ból Mezei
Katalint 100.000.-Ft-tal a. Horváth Gyöngyi, Zalaegerszeg, 1988.04.08. ( Power Station SE ), Sztanó
Györgyöt 50.000.-Ft-tal a. Szeged, 1997.04.18. ( Power Station SE ), Tóth Istvánt 50.000.-Ft-tal
a.Fabók Mária, Nyíregyháza, 1956.09.03. ( Power Station SE ), Várhegyi Krisztiánt 50.000.-Ft-tal a.
Csató Terézia, Budapest, 1997.05.20. ( Power Station SE )segíti.

MERSZ/2015.11.14./007/EH
A Magyar Erőemelő Szövetség elnöksége határozatot hozott arról, hogy a Szövetség képviseletében
eljárva, az elnök támogatási szerződést kössön a BioTech USA táplálékkieggészítőket forgalmazó
céggel a 2016. évre.

MERSZ/2015.11.14./009/EH
A Magyar Erőemelő Szövetség elnöksége határozatot hozott arról, hogy Dr. Budai Balázst aki az
ifjúsági-, junior-, és felnőtt erőemelő válogatottak megbízott szövetségi kapitánya volt 2015. december
31.-ig, 2016. január 1-tól megbízza az erőemelő válogatottak szövetségi kapitányi teendőinek
ellátásával.

MERSZ/2015.11.14./009/EH
A

Magyar

Erőemelő

Szövetség

elnöksége

határozatot

hozott

arról,

hogy

a

MERSZ/2015.10.21./005/EH határozata értelmében 2016. december 31-ig felfüggeszti azoknak a
sportolóknak a versenyengedélyét akik 2016. novemberében a Füzesgyarmaton megrendezett, nem az
IPF által szervezett ún Világkupa versenyen a MERSZ felszólítása ellenére részt vettek. A versenyzők
ezen időtartam alatt nem kaphatnak versenyengedélyt, nem vehetnek részt a MERSZ által szervezett
versenyeken a klubjuk képviseletében mint edzők, sportvezetők, bírók. Csak a nézőtéren foglalhatnak
helyet. Nem vehetnek részt a a klubjuk képviseletében MERSZ által szervezett megbeszéléseken,
tájékoztatókon, továbbképzéseken, elnökségi ülésen, közgyűlésen.

MERSZ/2015.11.14./009/EH
A Magyar Erőemelő Szövetség elnöksége határozatot hozott arról, hogy a Szövetség képviseletében
eljárva, az elnök a Szövetség eredményeinek, sportolóinak szélesebb körben történő, média
megjelenéséről megbeszélést folytasson, szerződést kössön lehetőleg kiemelt ismeretséggel rendelkező
média személyiséggel aki a fentieket garantálni tudja

MERSZ/2015.11.14./010/EH
A Magyar Erőemelő Szövetség elnöksége határozatot hozott arról, hogy a 2016. évre az
Alapszabályzat VII. 22.§ 2/ c) pontja alapján a Szövetség éves tagsági díját 18.000.-Ft-ban állapítja
meg.

