Elnökségi ülés jegyzőkönyve
2020. november 26, csütörtök
Az elnökségi ülés elektronikus platformon zajlott (Zoom).
Jelen vannak:
Járai Zsigmond, elnök
Hermányi Annamária, elnökségi tag
Hodosi Péter, elnökségi tag
Konkoly Csaba, elnökségi tag
Mátyus László, elnökségi tag
Talyigás Péter, elnökségi tag
Spielmann János, elnökségi tag
Magyar Ádám, főtitkár
1. Élő versenyek helyzete.
A jelen vírushelyzetben az Elnökség nem látja realitását élő versenyek szervezésének legalább 2021.
márciusáig.
2. A Versenyterem helyzete
Újabb könnyítést kértünk az Önkormányzattól a bérleti díj fizetéséhez. A kérelmet elküldtük, várjuk a
választ. Az aljegyzővel találkoztunk, elmondta, hogy amit tavasszal adtak, azt megint meg tudják adni,
és lehet hogy többet is. Továbbá tájékoztatott, hogy a Versenyteremnek helyet adó irodaházat még
2021 év végéig biztos nem kezdik el bontani.
Az új Versenyterem helyének keresése folyik, több helyről kértünk ajánlatot, és több ingatlant
megnéztünk már.
3. Klubpályázat
Az Elnökség döntése értelmében a kiírt klubpályázatra érkezett pályázatok mindegyiket támogatjuk, a
támogatás intézésére felkérte az Elnökség a Főtitkárt.
4. Az év sportolója
Az év sportolója jelölésnél felmerült, hogy idén ezt a díjat ne osszuk ki, tekintve hogy az idei év
csonka volt. Az elnökség ezt elvetette, és úgy döntött, hogy az eddigi elvek alapján (a CSB után a
mesterpontlistán legelöl lévő női, illetve férfi) jelöli az év sportolóját.
Felmerült, hogy amennyiben a mesterpontlistán az első két helyezett túl közel van, megosztva ítéljük
oda a díjat. A javaslatot az Elnökség 3 igen és 4 nem szavazattal elvetette.
5. Az év klubja
Az Elnökség felkéri Spielmann Jánost, hogy az általa javasolt az Év Klubja elismerés
szempontrendszerét és odaítélésének feltételeit dolgozza ki.
6. Mesterpont-kérdések
A 2020-as csonka év mesterpontjainak beszámítása az élő mesterpontokba problémákat fog okozni.
Az Elnökség felkéri a Mesterpont bizottságot, hogy ennek áthidalására dolgozzon ki javaslatot. Felkéri
továbbá a bizottságot arra is, hogy tegyen javaslatot a nemzetközi eredményekért magyar
mesterpontok kiosztására, valamint a junioroknak járó többlet-mesterpont (junior-szorzó) esetleges
bevezetésének megvizsgálására.

7. Költségvetés 2021
A 2021-es költségvetés sarokszámainak kidolgozására az Elnökség felkéri Hodosi Pétert. Határidő:
január vége (a következő elnökségi ülés).
8. Internetes versenyek
MOCSB véget ért (51 csapat), hamarosan indul a MOF. A Szimultán 210 párral lezajlott. Hajlik Gábort
megkérdezzük, hogy hajlandó-e tavasszal egy ugyanilyen versenyt szervezni. A versenyek
lebonyolításában segédkező önkénteseknek köszönőlevelet ír Járai Zsigmond.
9. Piros rendszerek meghatározása
Az EBL megváltoztatta a rendszerek besorolását. Ez ránk nem kötelező érvényű, de eddig mindig
átvettük és a VSZ-be emeltük ezeket a módosításokat, hogy a szabályozásunk harmonizáljon az EBLével. A mostani szabályozás azonban a piros rendszerek meghatározását jelentősen megváltoztatja,
ezzel pirossá tesz olyan rendszereket is, melyekben Magyarországon elterjedt konvenciók (például
Rubensohl, 1c-1d transzfer kőrre) vannak. Az Elnökség ezért felkéri a SZEB-et, hogy vizsgálja meg a
szabályozás bevezethetőségét, akár annak módosításával is.
10. Bridzsélet 2020
A 2020-as nyomtatott Bridzsélet december 14-én megjelenik. Ennek terjesztési idén a versenyek
közben nem lehetséges, így postai terjesztésre a főtitkár ajánlatokat kért. A sima postai levélben
feladás a legolcsóbb lehetőség (390 Ft), az Elnökség e mellett döntött. A címeket egy google-formban
össze kell gyűjteni, felelős: Talyigás Péter.
11. A skandináv szövetségek levele
A skandináv szövetségek levelet írtak a WBF-nek és az EBL-nek, hogy lépjenek fel erőteljesebben az
online csalások ellen, és arra kérték a nemzeti szövetségeket, hogy csatlakozzanak ehhez a
kezdeményezéshez. A cseh és angol szövetség már csatlakozott. Talyigás Péter lefordítja a levelet, és
azután az Elnökség e-mailben dönt a csatlakozásról.
12. Ifjúsági tábor
Az NCA-hoz beadott pályázatunk az ifjúsági tábor megrendezésére nem kapott támogatást. Az
Elnökség döntése értelmében a tábort megrendezzük az EMMI utánpótlás támogatásának
felhasználásával.

A következő elnökségi ülés időpontja 2021. január 27., szerda, 18.00

