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Helyszín: 1143 Budapest, Stefánia u. 29.
Tárgy: Pool Szakág elnökségi ülése
Luca Gábor elnök köszönti a megjelenteket. Beszámol az elnökségnek, hogy a korábban kidolgozott, 2020.
évre érvényes versenytervezet és verseny naptár a szakág weboldalán közzé lett téve.
Továbbá szintén közzétettük a 2020. évi Csapat Bajnokság kiírását, azonban ennek további szervezésével
és bonyolításával Petre Gábor egyesületi vezetőt bízzuk meg, amiről szavazni szükséges.
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A Pool Szakág elnöksége elfogadja a javaslatot.
Igen szavazat: 3
Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Hosszas egyeztetést követően sikerült megállapodni Marcin Krzeminski lengyel elnökkel és ennek
értelmében 2020.04.17-19. időpontban a pécsi Fordan Biliárd Centerben ismét rendezünk „Dynamic Billard
Best of the East” elnevezéssel nemzetközi biliárd versenyt. A versenyhez a szakág biztosítja a kupákat.
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Szolnoki Olivér válogatott versenyző 2019.10.07. napon levélben kereste meg a szakág elnökségét. Jelezte,
hogy a jövőben több nemzetközi versenyen szeretné képviselni a hazai poolbiliárd sportot. Ennek
köszönhetően ismét rangos eredményeket szerzett és 2019. évben és megőrizve tavalyi helyét újra 14. lett
az Eurotour ranglistán. A világszövetség elismerése alapján újra kiemelt versenyzőként kapott meghívást a
2019. évi 9-es Poolbiliárd Világbajnokságra! Kérvényében a jövő évre támogatást kért a szakágtól, jelezve,
hogy csak korlátozott számú hazai versenyeken fog tudni részt venni.
Luca Gábor részletesen tájékoztatja az elnökséget a versenyző által elért hazai és nemzetközi
eredményekről. A statisztikák alapján egyértelműen kimutatható, hogy Szolnoki Olivér az utolsó 20 darab
hazai versenyből 18-at megnyert és kétszer lett 3. helyezett. Ez elmúlt években 150-250.000 forint közötti
támogatást kapott évente. Javasolja, hogy vegyük figyelembe a versenyző kiemelkedő eredményeit, valamint
azt, hogy egyedüliként, de rendszeresen részt vesz (eredményesen) rangos nemzetközi versenyeken.
További javaslat, hogy 150.000 forint/év egyéni támogatásban részesítsük a versenyzőt azzal a feltétellel,
hogy minden évben felülvizsgáljuk az elért eredményeket a további támogatás(ok) megítéléséhez.
Az elnökségi tagok méltatják Szolnoki Olivér teljesítményét. Egyetértenek abban, hogy a versenyző
teljesítménye kiemelkedik a hazai mezőnyben. Jó az, ha Magyarország neve a nemzetközi porondokon is
rendszeresen megjelenik. Ha a jövőben kevesebb hazai versenyen indul, akkor ezek a versenyek kicsit
„élénkebbek”, izgalmasabbak is lehetnek. Mindenkinek kihívást jelent Olivér legyőzése, de a statisztikák
egyértelműen alátámasztották, hogy ez mennyire nehéz feladat. Olivér távolmaradásával várhatóan nagyobb
„csaták” alakulhatnak ki és több versenyzőnek akár nagyobb motivációt is jelenthet egy verseny győzelmének
megszerzése. Nyíltabb versenyek várhatók, mert a végső győzelemre 8-10 esélyes versenyzővel is lehet
számolni. Ezek ellenére bízni kell abban, hogy Szolnoki Olivér minél több hazai versenyen részt tud venni,
mert ezzel is izgalmasabbá válhat a 2020-as évi versenyszezon.
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Luca Gábor megköszöni a megjelenést és 16.30 órakor lezárja az elnökségi ülést.
Budapest, 2019.11.03.

