ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011.február 27.

Jelen vannak: Csóti István elnök
Záhonyi Zsolt alelnök
Gerbner Tamás gazdasági alelnök
Major-Zéman Adrienn elnökségi tag
Köllner Ödön elnökségi tag
Jegyzőkönyvvezető: Csóti István

Napirendi pontok: 1. Versenynaptár és magyar bajnokság lebonyolítása
2. Főtitkári feladatok felosztása
3. Feladatok ütemterve, működési szabályzat
4. Utánpótlás fejlesztési terv
5. Egyéb
- Beszámoló az NSSZ gyűlésről
- Tábori program egyeztetése
- Megjelenési lehetőségek
- Egyesületi támogatások
- Mérő Csaba könyv kiadása

1. Az elnökség megvitatta és egyhangúlag jóváhagyta a Csóti István által benyújtott 2011. évi
versenynaptár és Magyar bajnokság lebonyolítás tervezetet.
A tervezet az alábbiakkal módosult:
40, 30,25, 21, 18,15,12,10, 8, 6, 5,4,3,2,1, pontok a kvalifikációs versenyeken.
Aki egy kvalifikációs versenyen kihagy egy partit, akkor azon a versenyen nem szerezhet
pontot.
Kvalifikációs versenyt nem lehet előnyadásos lebonyolítású.
Döntő: Elnökség döntése alapján 6-os körmérkőzéses lebonyolítású legyen.
Kihívásos döntő lebonyolítást elvetette az elnökség.
A magyar bajnok az alábbiakat nyeri:

Vándorserleg, felvésetik a nevét
Kvalifikál az Amatőr VB-re és utazási támogatás
(180000 Ft)
A szövetségi versenyekre a következő évben nem kell
nevezési díjat fizetni
Első három érmet kap

1. Magyar Kupa

Április – Origo április. 2-3.

2. Magyar Nagydíj
3. Balatonfüredi verseny
4. Magyar Nyílt Góbajnokság

Május - MGE május 21-22.
Szeptember – Barcza szeptember 17-18.
November - Pagoda

2. Az elnökség egyhangúlag döntött, hogy a főtitkári feladatokat az alábbiak szerint osztja el az
elnökségi tagok között:
- Versenyengedélyek, kapcsolatok az NSSZ és egyesületek
- Posta
- Hivatali ügyintézés, NAV, Bíróság
- Pályázatok figyelése
- Pályázatok adminisztrációja, beszámolása
- Tagokkal való kapcsolattartás
- Fórumon feltett kérdésekre válasz
- Honlap, kisebb fejlesztés
- Repülőjegy és egyéb pénzhez kötött ügyintézés

Adrienn
Adrienn
Adrienn
István
Adrienn
Adrienn
István
Adrienn
Tamás

3. Az elnökség egyeztette a következő időszak feladatait és az alábbiakról határozott:
- 2011. április 30-ig el kell készíteni a doppingbeszámolót és a
doppingtevékenységgel kapcsolatos tervezetet.
Át kell tekinteni valamint el kell készíteni a szövetség működéséhez és a
versenyekhez kapcsolódó szabályzatokat az alábbiak szerint:
a. verseny és minősítési szabályzat módosítása
b. Átigazolási szabályzat és nyilvántartási szabályzat áttekintése
c. Reklámszabályzat elkészítése (István)
d. Képesítési szabály elkészítése (Ödön)
e. Alapszabályzat
A szabályzatok tervezetét legkésőbb 2011. június 30-ig el kell készíteni.
4. Utánpótlás fejlesztés:
Köllner Ödön elkészítette az utánpótlás fejlesztés tervezetét, amelyet szétosztott
véleményezésre az elnökségi tagoknak. Az elnökség határozott, hogy a tervezetet a
következő elnökségi ülésen vitatja meg.
5. Egyéb
-

Az elnökség meghallgatta Zéman Adrienn beszámolóját az NSSZ gyűlésen
elhangzottakról.
Az elnökség egyeztette a nyári gótáborok időpontjait
Az elnökség egyeztette a gó játékot népszerűsítő rendezvényeken történő
megjelenéseket
Az elnökség határozott, hogy az egyesületek támogatási rendszerét pontosítani
kell, a pontosításokról a következő elnökségi ülésre Gerbner Tamás javaslatot
terjeszt az elnökség elé

-

Az elnökség megállapította, hogy Mérő Csaba könyvének kiadásával kapcsolatban
nem történt előre lépés
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Magyar Gószövetség Elnöksége

