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1.) Gyulai Miklós MASZ elnök megkapta Herczeg György és Gajdos Tamás beszámolóját az 

elmúlt hónapok alatt végzett munkáikról ami a MASZ által elnyert 2014-es budapesti 

veterán fedett pályás atlétikai világbajnoksághoz kapcsolódnak. Míg GyM örült annak, 

hogy HGy és GT aktív volt az elmúlt hónapokban óvatosságra intett, mivel a későbbi 

sikert aláaknázhatja ha egymástól függetlenül ugyanabba az irányba tesz a MASZ és a 

SZAMOSZ nem összehangolt lépéseket, ezért kérte, hogy a jövőben csakis egyeztetett 

lépések történjenek az ügyben. 

 

2.) GyM és HGy egyetértenek abban, hogy a veterán fedett vb sikeres szervezésének 

feltétele, hogy minél hamarabb egy tapasztalt és jól struktúrált Szervező Bizottságot 

(SZB) állítsanak fel, hiszen több határidős feladat megoldásában is elmaradás 

tapasztalható. 

 

3.) Az SZB felállításával kapcsolatban ill. az aktuális feladatok megoldásainak kidolgozásában 

GyMá javasolja, hogy a pályázati időszakban tapasztalatkhoz hasonló módon heti 

rendszerességgel találkozzon HGy és Gy Má.  

 

4.) A SZAMOSZ részéről Gajdos Tamás alelnök kérte, hogy az SZB pontos felépítése és 

hierarchiája tisztázódjon. 

 

5.) HGy a SZAMOSZ részéről kérte, hogy a Nemzetközi Veterán Atltéikai Szövetség (WMA) 

főtitkárával, Winston Thomas-szal tisztázza a MASZ, hogy az említett vb licensze kit illet 

(MASZ vagy SZAMOSZ) hiszen ez az SZB felállításában is fontos szerepet kell, hogy 

játszon, ill. a költségviselési kérdéseket is érinti. Ezt GyM támogatja és Winston Thomas 

felé lép az ügyben. 

 

6.) HGy és GT kérték, hogy az általuk a MASZ-hoz eljuttatott Budapest város támogatásához 

szükséges dokumentumokat GyM írja alá, hogy azok közgyűlés elé tudjanak kerülni, 

hiszen idén áprilisban a finnországi fedett pályás vb-n alá kell írni a végleges szerődést 

amit Budapest város támogatásával együtt kell megtenni. A beadandó dokumentumok 

pontos és precíz beadása miatt GyMá javasolja ezeket is a heti megbeszélések 

alkalmával pontosítsák. 

 

 

Készítette: Gyulai Márton 

 


