
 Magyar Padel Szövetség 

 2022 november 25.-i elnökségi ülés jegyzőkönyve 

 Résztvevők: Kerekes Péter, Aczél László, Dr Pákay Péter, Vadász Tamás – az ülés 
 határozatképes; 

 Az elnökségi ülést Urbán Attila, főtitkár vezette le és vendégként részt vett Imre László, 
 szövetségi kapitány. 

 A.  Napirendi pontok 

 1. Padel4All tanulságok es projekt indítás 
 2.  2023 versenynaptár 
 3. versenyrendezési szabályzat felülvizsgálata, mit érdemes rajta módosítani 
 4. 2023 nemzetközi versenyek rendezése 
 5.  Versenyigazgató képzés 
 6.  Pénzügyi helyzet 

 B.  Határozatok 

 1.  Padel4All tanulságok es projekt indítás 
 a.  A nemzetközi roadshow első állomása Varsóban debütált. Erdélyi Mónika, 

 Kovács Anikó, Borsos Gábor és Nagy Péter képviselte  a magyar padel 
 válogatottat, valamint Kerekes Péter elnök és Urbán Attila főtitkár is 
 személyesen vettek részt az eseményen, hogy értékes tapasztalatokkal 
 gazdagodjanak és levonják a tanulságokat, hogyan lehet még 
 színvonalasabbá tenné a roadshow hazai eseményét. 

 b.  A MAPASZ szervezi a roadshow 2. állomását Budapesten, 2023 március első 
 felében. Az első lépés a megfelelő helyszín kiválasztása lesz, a szövetség 
 első körben az Etele Plázával kezdi meg a tárgyalásokat, másik lehetséges 
 helyszín  az Allee. 

 c.  Az elnökség döntése szerint a projekt vezetője és programigazgatója Urbán 
 Attila főtitkár lesz. 

 d.  Az elnökség megszavazza, hogy a projekt végrehajtó ügynöksége a Path 
 Sport Management legyen. 

 e.  Az elnökségi tagok igyekeznek minél több szponzort találni az eseményre, 
 ahol a tervek szerint a padel válogatottak bemutató versenyén kívűl 
 hírességek, volt válogatott focisták és gyerekek is padel ütőt ragadnak majd. 

 2.  2023 versenynaptár 
 a.  Az elnökség elfogadta a 2023-es versenynaptár tervezetet. A MAPASZ a 

 versenyek megrendezését megpályáztatja a klubokkal, de fenntartja a jogot 
 az időpontok módosítására, ha nemzetközi verseny kerül a magyar 
 versenynaptárba. 

 3.  Versenyrendezési szabályzat felülvizsgálata, mit  érdemes rajta módosítani 
 a.  Az elnökség elfogadta, hogy 2023 január 1-től az utolsó 12 hónap legjobb 10 

 versenye fog beleszámítani a MAPASZ ranglistába és új pontrendszer is lép 



 életbe. Az adott versenyen győztes meccs nélkül végzett pár mindig az adott 
 kategória minimum pontszámát kapja meg. 

 4. 2023 nemzetközi versenyek rendezése 
 a.  Az elnökség egyetért, hogy a hazai és a CEPT versenyek mellett legalább 2 

 FIP promotion, APT vagy WPT future verseny megrendezése szükséges 
 2023-ban. 

 5.  Versenyigazgató képzés 
 a.  Az szövetség megszervezi a versenyigazgató képzést, 2023-tól minden 

 MAPASZ versenyen elvárás lesz a képesítéssel rendelkező versenybíró. 
 6.  Pénzügyi helyzet 

 a.  Urbán Attila főtitkár betekintést nyújtott a szövetség aktuális pozitív pénzügyi 
 helyzetébe, amit az elnökség megvizsgált és elfogadott. 


