Szám: 06/2017
Jegyzőkönyv
az Optimist Osztályszövetség
elnökségi üléséről
Készült: az Optimist Osztályszövetség elnökségi ülésén, 2017.09.21.-én
Helyszín: Dental Plus iroda, Budapest
Megjelentek:
Ralovich Gábor elnök
Török Péter elnökségi tag, a válogatott edzője
Domonkos Szilárd elnökségi tag
Szalontai Bence elnökségi tag
Vándor Róbert elnökségi tag
Ralovich Gábor levezető elnök köszönt mindenkit, megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az
elnökségi ülésen megjelent 5 elnökségi tag, így az ülés határozatképes.
A levezető elnök felkéri Domonkos Szilárdot a jegyzőkönyv vezetésére. Az érintett a felkérést
elfogadja, a jelen lévő elnökségi tagok pedig megszavazzák a felkérést.
Ralovich Gábor levezető elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:
Tervezett napirendi pontok:
Napirend:
1. Költségvetési kérdések
2. 2018 évi válogatási elvek, program előkészítése és elvi meghatározása
3. ranglista versenyek
4. évi rendes közgyűlés előkészítése
5. egyebek
Ralovich Gábor levezető elnök kérdezi, hogy van-e hozzászólás vagy javaslat a napirendi
pontokhoz? Nincs hozzászólás, így az Elnökség egyhangú szavazással megszavazza a
napirendet.
1. Költségvetési kérdések.
A költségvetést Szalontai Bence ismertette, kiemelve, hogy az osztályszövetség
gazdálkodása a tervek szerint halad és pozitív az egyenlege.
Ralovich Gábor: az elmúlt évek tapasztalata alapján fokozottan figyeljünk a VB/EB szülői
hozzájárulások befizetésének ellenőrzésére!
Szalontai Bence: szintén figyelmet kell fordítani a tagdíjak maradéktalan beszedésére!
A beszámoló megismerése után az elnökség azt egyhangú szavazással elfogadta, és a
közgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak találta.
2. 2018 évi válogatási elvek, program előkészítése és elvi meghatározása
Török Péter: mindenképp annak az alapelvek kell érvényesülni a válogató sorozat alatt,
hogy olyan versenyeken kerüljenek kiválasztásra a gyerekek, ahol olyan mezőnyben,
olyan körülmények között versenyeznek, mint ami majd a VB/EB-n vár rájuk. Jónak
tartom a 2017-es rendszert, ahol 5 külföldi, 2 hazai válogatóverseny + az előző évi
ranglista szerepelt. Minimum 4 – bármelyik - verseny legyen kiejthető. Az aktuális forma
számítson, ezért kiejtheti a ranglistát is.
Vándor Róbert: alapjába véve egyetértek a szakmával
Szalontai Bence: csökkenteném a versenyek számát vagy a 5 számítson 7-ből 4 vagy 8ból 5.

Török Péter: nem látok lehetőséget további bővítésre a gyerekek időbeli leterheltsége
miatt.
Ralovich Gábor: egyetértek azokkal az elvekkel amik elhangzottak.
Szalontai Bence: Pula maradjon, közel van, ár-érték arányban jó.
Ralovich Gábor: Palamos maradjon, hiszen az az egyik legjelentősebb verseny.
Török Péter: a március eleji szlovén verseny esetén mindenképpen az időpont a fontos!
Olyan versenyt kell kiválasztani, ami március elejére esik, és optimális esetben 3 napos
valamint lehetőleg más nemzeteknek is válogató regatta.
Szalontai Bence: Kérjük a versenyszervezőket, hogy egy hazai ranglistaversenyt, május
19-21 között rendezzék.
Ralovich Gábor: Válogatott csapatot május 22-én hirdetünk!
Szalontai Bence: Javaslom, hogy 3 futam alatt ne számítson a verseny eredménye a
válogató versenysorozatban!
Mindenki: egyetértünk!
Szalontai Bence: Javaslom a Garda Meeting faktorszámát a többi nagy versenyhez
igazítani, azaz 1.3
Török Péter: Javaslom, hogy a következő módon alakítsuk a csapatokat: legjobb 5 fiú VB,
a következő 4 fiú EB résztvevő. Lányok esetében: amennyiben valamely lány van 20-ban
a versenysorozat végén a ranglistán, akkor alanyi jogon válogatott. 20-on kívüli
helyezések esetén szakmai alapon dönt az elnökség az esetleges sorrendtől függetlenül.
Amennyiben senki nem éri el a kvalifikációs szintet, akkor a jövő építését szolgáló
program alapján kerül a versenyző(k) kiválasztásra.
Az Optimist Osztályszövetség elnöksége a válogató versenyprogramot megvitatta és egyhangú
szavazással a következő határozatot hozta:
01/2017.06 határozat: A 2018 évi VB/EB kapcsolatos válogató versenysorozat, faktorszámokkal:
Pula – Mikulás Kupa 1.2
Palamos – Palamos Trophy 1.3
Szlovéniai verseny – naptár ismeretében később kerül meghatározásra 1.1
Garda Meeting 1.3
Kereked Kupa 1.1
Majthényi Emlékverseny 1.1
Workum Regatta 1.3
+ 2017 évi ranglistahelyezés
A sorozatból bármely verseny vagy a raglista is kiejthető, úgy, hogy a legjobb 4 eredmény
számít.
Csapat: legjobb 5 versenyző VB, a következő 4 versenyző EB résztvevő. Lányok
esetében: amennyiben valamely lány van 20-ban a versenysorozat végén ranglistán,
akkor alanyi jogon válogatott. 20-on kívüli helyezések esetén szakmai alapon dönt az
elnökség az esetleges sorrendtől függetlenül. Amennyiben senki nem éri el a kvalifikációs
szintet, akkor a jövő építését szolgáló program alapján kerül a versenyző(k) kiválasztásra
Válogatott keret:
Szalontai Bence: Javaslom, hogy állítsunk fel egy válogatott keretet, akik külön program
szerint készülhetnének. A válogatott keret 18 főből álljon, amiből 3 lány. A válogatott
kerettagságot a az előző évi utazó keret illetve a magyar ranglistán elért helyezések
sorrendje képezné.
Török Péter: egyetértek, alkossunk nekik programot!
Ralovich Gábor: Javaslom, hogy az Elnökség a válogatott keret munkájának vezetésével
Török Pétert és Szalontai Bencét bízza meg!
Török Péter: elfogadom a felkérést
Szalontai Bence: szintén elfogadom.
Ralovich Gábor: Szeretném kérni a válogatott keret előzetes program tervezetét a
következő ranglistaversenyre. A program nagyban függ, az anyagi lehetőségeinktől,
mivel a válogatott keret programját mindenképpen saját forrásból kellene
finanszíroznunk.

Török Péter: legalább 5 alkalmat tartanék ideálisnak, de ez természetesen a korábban
tárgyalt szempontoktól is függ.
Az Optimist Osztályszövetség elnöksége a válogatott kerettel kapcsolatos kérdéseket megvitatta
és egyhangú szavazással a következő határozatot hozta:
02/2017.06 határozat: Az Optimist Osztályszövetség létrehozza a válogatott keretet
többek között a jobb csapategység és a folyamatos munka érdekében. A válogatott keret
18 főből áll, amiből 3 lány. A válogatott kerettagságot a az előző évi utazó keret illetve a
magyar ranglistán elért helyezések sorrendje képezi. A válogatott kerettel Török Péter és
Szalontai Bence foglalkoznak. A válogatott keret programját az edzők hamarosan
kidolgozzák és az érintettek tudomására hozzák.
3. Hazai ranglista versenyek
Szalontai Bence: A jobb versenyek rendezése érdekében kell a rendezést és a
rendezvényt is minőségben értékelni. Nem elsősorban a szélre, vagy az egyéb parti
programokra gondolok, hanem a vízi részre, amire az MVSZ is nagy hangsúly fektet
például a szerződésekkel. Meg van-e a megfelelő számú és minőségű versenybíró,
rendező, motoros, stb... Továbbá foglalkozni kell a csoportbontás kérdésével, hogy a
lehető legjobb hatást érjük el, mind versenyrendezés terén, mind versenyzés terén.
Szalontai Bence: A ranglista versenyek kiválasztásakor egyeztetni kell a klubokkal de
mindenképpen ragaszkodnék az 5 ranglista verseny, 3 tavon elvhez. Továbbá figyelembe
kell venni, hogy ranglista verseny lehetőleg ne ütközzön a VB/EB időpontjával.
Szalontai Bence: Ennek alapján a következő javasolt tervezetet teszem:
Első hazai ranglistaverseny április 29-30, második hazai ranglistaverseny május 19-21
(Pünkösd), harmadik ranglistaverseny Decathlon Kupa (Fertő) július első hete, negyedik
ranglistaverseny valamelyik balatoni helyszín szeptember eleje, ötödik ranglistaverseny
október hónapban. Az Országos Bajnokság ügyében egyeztetek a BYC-cel.
Ralovich Gábor: Sajnos az EB időpontjával való ütközés miatt a Csoki Kupa nem lehet
ranglistaverseny, de motiváljuk az egyesületeket a minél nagyobb számban történő
részvételre.
Az Optimist Osztályszövetség elnöksége a ranglista versenyekkel kapcsolatos kérdéseket
megvitatta és egyhangú szavazással a fenti tervezetet elfogadta.
4. Közgyűlés előkészítése
Az osztályszövetség elnöksége a következő két napirendi pontot tervezi az éves rendes
közgyűlésen a tagság elé terjeszteni:
a. 2016 Költségvetési beszámoló 2017 aktualitások
b. 2017 évi VB/EB szakmai beszámoló
5. Egyebek
1. Nádas Cup sorozat
Ralovich Gábor: az MVSZ főtitkárával történt egyeztetés alapján a
versenynaptárban feltüntetjük a Nádas Cup versenysorozat versenyeit, de
alapelv kell, hogy legyen a Nádas Cup rendezői részéről, hogy az Optimist
osztályszövetség által preferált versenyekkel nem ütközhet az időpontjuk.
Török Péter: a Nádas Cup körül sok a kérdőjel, amit minél hamarabb tisztázni
kell!
Szalontai Bence: kezdeményezzünk egyeztetést a Nádas Cup szervezőivel,
adott esetben az MVSZ képviselőjének bevonása mellett is.
2. Méltányossági kérelem átlagpontok ügyében.
Török Péter jelzi, hogy érintettsége miatt ebben a napirendi pontban nem
kíván sem hozzászólni sem szavazni.

Ralovich Gábor elnök ezt tudomásul veszi és ismerteti az elnökség tagjaival a
tényállást, idézi a versenyrendelkezés vonatkozó passzusát (MVSZ 2017
12.6) illetve az MVSZ-től kapott levél tartalmát ezügyben.
Vándor Róbert: jelezzük, a szabály visszásságait az MVSZ-nek de a mostani
helyzetben a kérdés egyértelmű.
Az Optimist Osztályszövetség elnöksége a tárgyalt méltányossági kérelem ügyével kapcsolatos
kérdéseket megvitatta és 4 igen szavazattal, Török Péter távolmaradásával a következő
határozatot fogadta el:
03/2017.06 határozat: Az Osztályszövetség elnöksége mérlegelve minden tényezőt, nem kíván
további lépéseket tenni a méltányossági kérelem ügyében. Egyúttal javasoljuk, hogy a MVSZ
2017 évi versenyrendelkezései 12.6 pontjának módosítását miszerint a jelentős nemzetközi
verseny EB/VB részvétel differenciálása szükséges.
A tervezett napirendi pontokat az Elnökség megtárgyalta és több napirendi pont nem lévén a
levezető elnök az ülést berekesztette.

Összeállította:

Domonkos Szilárd
Elnökségi tag

Budapest, 2017. szeptember 21.

