Elnökségi ülés jegyzőkönyve
2021. január 27., szerda
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, alelnök
Spielmann János, elnökségi tag
Magyar Ádám, főtitkár

1. Versenyek helyzete
A jelenlegi vírushelyzet miatt a közeljövőben az Elnökség véleménye szerint nincsen lehetőség élő
versenyek rendezésére.
2. Költségvetés
Az Elnökség megvitatta a benyújtott költségvetési javaslatokat, és ahhoz a következő módosításokat
fűzte:
- a klubok támogatását 2021-ben utánpótlás-programokra írjuk ki
- a magyar nyílt és női válogatott nevezési díját fizessük a madeira-i EB-re
Az Elnökség felkéri Hodosi Pétert, hogy a következő ülésre ezeknek az elveknek a figyelembe
vételével készítsen részletes utánpólásra vonatkozó tervet és költségvetést. Az Elnökség felkérte a
főtitkárt, hogy a tagegyesületeknek írjon levelet a versenyengedélyek idei rendszeréről.
3. Utánpótlás-helyzet
Az Elnökség meghallgatta Hodosi Péter és Konkoly Csaba beszámolóját az ifjúsági programról, és az
idei ifitábor előkészítő munkálatairól.
4. Székház
Az Elnökség meghallgatta a beszámolót a meglátogatott lehetséges helyszínekről. Döntést egyik
helyszín sem igényel jelenleg.
5. Vikor Dániel fegyelmi vizsgálat kérése
Az Elnökség egyhangú véleménye szerint a Vikor Dániel által leírt eset (posztjának törlése a Bridzsélet
Facebook-csoportból) nem alapoz meg szövetségi fegyelmi vizsgálatot, mivel egyrészt a fenti csoport
nem a Szövetség tulajdonában áll, másrészt pedig a leírt cselekmény nem fegyelmi ügy.
6. Beszámoló az online versenyekről
Jelenleg zajlik a Maradj Otthon Farsangig csapatverseny, a következő verseny pedig páros lesz. Erre
néhány játékosnak a BB$ vásárlása nehézségbe ütközik, ezért az Elnökség felkéri főtitkárt, hogy
tárgyaljon a BBO-val arról, hogy a Szövetség által vett BB$-okat át tudjuk-e adni a játékosoknak.
7. Mesterpont Bizottság javaslatai
- A 2020-as évben kioszott kevesebb össz-mesterpont nem fog zavart okozni a következő évek
kiemelési rendszerében, ezért itt a Bizottság nem javasol semmilyen korrekciót.
- Nem javasol továbbá a bizottság külön mesterpont-szorzót junior játékosok részére. Ehelyett egy
külön junior mesterpontlista létrehozását javasolja.

- A bizottság nem lát lehetőséget külföldi versenyeredményekért magyar mesterpontok kiosztására
sem.
- Az MP-bizottság javasolja, hogy az Év Játékosa díjba ne csak a tárgyévben megszerzett magyar
mesterpontok, hanem a külföldi eredmények is számítsanak. A cím odaítéléséhez egy háromtagú
különbizottság létrehozását javasolják, melynek tagjai: az MP-bizottság elnöke, Csepeli Miklós és az
Elnökség delegáltja.
Az Elnökség az MP-bizottság javaslatait elfogadta.
8. Rendszerbesorolás
Az EBL által megváltoztatott rendszerbesorolások hazai implementálására Rendszerminősítő
Bizottság néven különbizottságot hoz létre az Elnökség, melynek tagjai: Gál Péter, Hoffmann Tamás
és Magyar Ádám.
9. Fegyelmi rendelkezések
Az EBL által megváltoztatott fegyelmi szabályzat implementálhatóságának vizsgálatára az Elnökség
felkéri a Fegyelmi Bizottságot.
10. Pályázati felhasználási határidő
Az Elnökség a 2020-as klubtámogatás felhasználási határidejét minden pályázó klub számára 2021.
január 31-ig meghosszabbítja.

A következő elnökségi ülés időpontja 2021. február 24., szerda, 18.00

