
Magyar Padel Szövetség

2023. január 11-ei  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 Kőszegi László,
elnökségi tag jelölt, Imre László, szövetségi kapitány, valamint dr. Bogdán Csaba, a HPB
Sportmanagement Kft. képviseletében
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B. Határozatok

1. Padel4all projekt helyszínek
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Padel4All roadshow helyszíne az
Etele Plaza legyen, az esemény tervezett időpontja 2023. április 17-23.
Dr. Bogdán Csaba, a HPB Sportmanagement Kft. képviseletében ajánlatot tett a
rendezvény megszervezésére, ami a MAPASZ aktív közreműködésével a következő
teendőkkel jár:
padel bemutató játékokon szereplő celebek és sportolók felkérése
szponzorok behozatala
média szereplők megkeresése
sajtótájékoztató megszervezése (terv szerint Etele Plaza mozi, 2023. április 14)
programok megszervezése, beosztása

2. Szakmai beszámoló és tervek 2023-ra, Imre László beszámolója
Az elnökség meghallgatta Imre László, szövetségi kapitány beszámolóját a 2022-es
évről és terveit a 2023-as évről, amiben szerepel a katalán szövetséggel való
együttműködés folytatása és egy  támogatott barcelonai edzőtábor lehetősége.

Az Elnökség elfogadta a terv általános céljait, egyben felkérte Imre Lászlót és Urbán
Attilát, hogy a tervet dolgozzák ki részleteiben, elsősorban a válogatottra és az
utánpótlás korosztály bevonására, edzésére, fejlesztésére vonatkozóan - részletes
javaslatokkal álljanak elő február 16-i határidőre. Ebben szerepeljen a konkrét
korosztály, edzésterv, edzők, edzőtáborok, versenyek és finanszírozási igény. Az
Elnökség folyamatos tájékoztatást kér a részletekről, történésekről.

3. Tagdíjrendszer



Az elnökség megszavazta, hogy 2023-ban az éves játékengedély díja 6000 Ft
legyen, ami tartalmaz egy a sport törvénynek megfelelő alap biztosítást az
edzéseken és a versenyeken elszenvedett sérülésekre vonatkozóan.
A játékengedélyek vásárlása és nyilvántartása a rankedin alkalmazáson belül lesz
automatizálva.

4. Junior OB
Az elnökség megszavazta, hogy a 2023-as fedettpályás junior országos bajnokság
2023. március. 11-12-én legyen.
A Premier Padel Park kedvezményeses, féláron fogja biztosítani a nevezési díjat.

5. Közgyűlés időpontja
Az elnökség úgy döntött, hogy a MAPASZ éves közgyűlését a Padel4All
roadshow-val egybekötve fogja megtartani az Etele Plázában 2023. április 17-23
között.


