Tőr Szakág Bizottsági ülés
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Solti Antal köszönti a bizottsági tagokat, a meghívottakat és az új szövetési kapitányt,
Szekeres Pált. Elmondja, hogy a bizottság és az edzők dolga továbbra is, hogy dolgozzanak.
Kérdései Füleky Andráshoz:
- a szövetségi kapitány szerződésével kapcsolatban mit lehet tudni?
- elnök úr lemondásásával milyen helyzet alakul ki, mik a szabályok?
- a közgyűlés mire irányul? új elnök, vagy új elnökség is?
Füleky András az alábbiakat mondja el:
November 28-án, pénteken volt az elnökségi ülés, ahol megválasztották a kapitányokat. Ez,
egy legitim testület szabályosan meghozott döntése volt, ami 2008. december 1-től 2+2 évre
szól. Amennyiben az elnökség úgy dönt, hogy bármelyik szövetségi kapitány nem végzi
megfelelően a munkáját, joga van a szerződést felbontani.
Gémesi György elnök úr 2009.január 1-i hatállyal mondott le. 15-30 napon belül kell a
rendkívüli közgyűlést összehívni, amely csak elnököt választ, aki a jelenlegi elnökség
mandátumának végig lesz, ami kb. április.
László Dezső: Kérdezi, hogy mivel már nem lesz itt a bizottsági üléseken a Bernát Zoltán, ki
képviseli a BHSE-t és a Csata DSE-t?
Solti Antal: A bizottság összetétele marad kb. májusig, az új bizottság felállásáig. Eddig sem
képviselte magát minden egyesület a bizottságban.
Szekeres Pál: Nem tudjuk a jövő évi költségvetést, a Gerevich-, illetve a NUPI-s pénzeket. A
holnapi napon lesz egy tájékoztatás a szövetségben, de arra lehet számítani, hogy nem lesz
sok pénz. Egyenlőre minden marad a régiben, az edzői csapatot abból alakítja ki, aki eddig is

dolgozott, ígéri, hogy nem lesz aránytalanság. Mindenkivel szeretne beszélni, a női szakág
vezetésére Bernát Zoltánt, a férfi szakág vezetésére pedig Solti Antalt kérné fel.
Mindenkit kér, hogy folytassa továbbra is munkát.
Felnőtt válogató versenyekről: mivel nem tudni mennyi pénz áll rendelkezésre, március
végéig jelölné ki.
Női tőr: OB, Salzburg, Belgrád, Gdansk, Marseille, Budapest
Férfi tőr: OB, Párizs, Velence, Gátai ev., Bonn
Válogató verseny az, amelyen a hivatalos magyar csapat részt vesz.
A fenti versenyek válogató versenyként való elfogadását, valamint azt, hogy férfi tőrben a
csapatverseny a legfontosabb, a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Férfi tőrben nagyon fontosnak tartaná a „B” kategóriás versenyeket, rendezni kell itthon
ilyeneket, meg kell hívni rá osztrákokat, cseheket, szlovákokat, románokat és nekünk is menni
kell hozzájuk.
Válogatási elvekről: a válogatást automatizálni kell, átláthatóvá tenni, ne legyen szubjektív
elem, vis major helyzetben a bizottság döntsön. Nem akar hatalmat, amivel visszaélhet.
Moderátor szerepet vállalna, hogy több gyerek és több pénz legyen a vívásban.
Javasolja, hogy amennyiben junior férfi törőző a junior VB-n érmet szerez, az automatikusan
felnőtt válogatott legyen.
Tóth Ferenc: a junior és kadet válogatási elveken tervez-e változtatást?
Szekeres Pál: nem, mivel az idei elveket a bizottság már elfogadta, majd a következő évben.
Csak a felnőtt válogatási elveknél tervez változtatást.
László Dezső: mivel januártól a felnőtt VK-kon, októbertől pedig a junior VK-kon kötelező
az elektromos sisakszakál, kérdezi, hogy hazai versenyeken mikortól vezessük be, elfogadjáke a ragasztottat, és mivel már januártól kezdődnek a VK versenyek a válogatott
versenyzőknek mikor kapják meg az új sisakokat?
Szekeres Pál: ajánlatot kell kérni a gyártóktól, hogy melyik megoldás lesz a legkedvezőbb.
A bizottság még az alábbi határozatokat hozta:
- Ebben az évben az utolsó Héraklész és Reménység keret a mai napon lesz. Jövő évben az
első keretedzés január 6.
- A Héraklész junior VK-ra az indulók névsorát december 11-ig kell leadni Jánosi Zsuzsának.
- A következő bizottsági ülés az Országos Bajnokságon lesz.

