Elnökségi ülés jegyzőkönyve
2020. augusztus 17, hétfő
Az elnökségi ülés elektronikus platformon zajlott (Zoom).
Jelen vannak:
Járai Zsigmond, elnök
Hermányi Annamária, elnökségi tag
Hodosi Péter, elnökségi tag
Konkoly Csaba, elnökségi tag
Talyigás Péter, elnökségi tag
Magyar Ádám, főtitkár
Bakó Dániel, VRB-elnök

1. A bajnokságok és egyéb versenyek folytatásáról.
A felmérésre beérkezett válaszok alapján az Elnökség úgy látja, a bajnokságok folytatása jelenleg nem
lehetséges, ugyanis bármilyen intézkedést hozunk, a játékosok egy jelentős része nem jönne el.
Ezáltal a bajnokságok sportértéke csökkenne, és megszerzett indulási jogok vesznének el, amit nem
akarunk. Amikor döntés születik a folytatásról, akkor annak formájáról is dönteni fogunk.
20200817/001 számú határozat: Az Elnökség a magyar bajnoki küzdelmeket határozatlan időre
felfüggeszti, azzal, hogy minden következő ülésén áttekinti és esetleg felülvizsgálja a helyzetet.
Mivel azonban van egy jelentős réteg, amely már élőben szeretne játszani, nekik – ugyan nem
bajnoki rendszerben – játékot fogunk szervezni a Versenyteremben, az online versenyek
megmaradása mellett. A Böszörményi úti játék feltételei: maszk kötelező, a játék tableten történik,
mindenkinek saját tollal. A versenynapok rövidebbek, maximum 2*12 parti, a szünetben alapos
szellőztetéssel, és kétóránkénti fertőtlenítő takarítással.
20200817/002 számú határozat: Az Elnökség különbizottságot hoz létre hogy kidolgozza a közeljövő
online és offline versenyrendszerét. A bizottság tagjai: Bakó Dániel, Konkoly Csaba, Magyar Ádám,
Mátyus László és Talyigás Péter.
Az elmaradt vidékbajnokság pótlását Fenyves Jenő szervezi. Ennek megrendezhetőségét
folyamatosan vizsgáljuk, és együttműködünk a szervezővel, valamint iránymutatásokkal is ellátjuk.
2. Nagyiván Gábor levele
Nagyiván Gábor a Challenge mesterpontszerző, nevezési- és pénzdíjas versennyé tételét kérte a
Szövetségtől. A Mesterpont-bizottság nem támogatta a mesterpontszerzést, a Szövetség pedig nem
szeretne pénzdíjas versenyt kiírni. Ennek ellenére a kezdeményezést értékesnek tartjuk, mely magyar
bridzselők nagy számát mozgatja meg hétről-hétre, így az együttműködés egyéb formáit (hivatalos
szövetségi verseny, honlapon megjelentethető, a győzteseknek pedig egyéb díj, például nevezésidíjkedvezmény) lehetségesnek tartjuk. Ennek megtárgyalására felkértük Talyigás Pétert.
3. Mérlegelfogadó közgyűlés
Az idei mérlegelfogadó közgyűlést az Elnökség szeptember 14-én 16 órára tűzte ki (megismételt
közgyűlés: szeptember 18., péntek, 16 óra). A közgyűlést a vírushelyzetre való tekintettel
elektronikus platformon tartjuk. Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy a közgyűlésre küldjön meghívót
a tagoknak, és az anyagokat készítse el.

4. Aktualitások
a. Oktatás. Áprilisban online oktatás indult, melyen kb.30-35 gyerek kezdett mentorok segítségével
tanulni. Nyártól az online kurzust személyes váltotta, minden pénteken és szombaton a Palatinus
klubban 10-12 gyerek tanult, szintén mentorokkal. Közülük hatan a tatabányai párosversenyen el is
indultak. Nyáron a MaMuT matektáborban két előadást tartottunk érdeklődő gyerekeknek. 67
gyereket ültettünk asztalhoz, akik közül kb. 35 jelezte, hogy szeretne velünk kapcsolatban maradni,
és részt venne online kurzuson. Így az oktatás utánpótlása biztosított, az ősztől is folytatódik.
b. Pályázatot adtunk be a Sportegyesületek Országos Szövetségéhez az ifiprogram finanszírozására
Pölöskei Petrával együttdolgozva.
c. Találkoztunk az ELTE vezetőivel. Az együttműködésre mindkét fél nyitott, a bridzs többféleképpen
jelenhet meg az egyetemen: az ALUMNI rendszeren keresztül, kreditpontos képzésként, a dolgozók
számára, és az ELTE klubjának illetve versenyének fejlesztésével. Ősszel további találkozók
következnek a pontos részletek kidolgozása céljából.

A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: 2020. szeptember 30., szerda.

