
Magyar Padel Szövetség

2023. február 7-ei elnökségi ülés jegyzőkönyve

Résztvevők: Kerekes Péter, dr. Pákay Péter, Vadász Tamás – az ülés határozatképes

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

1. MAPASZ pontrendszer nemzetközi javító pontok
Az elnökség megszavazta, hogy a MAPASZ ranglista számításnál az utolsó 12
hónap 10 legjobb versenyéből a legjobb 5 nemzetközi verseny pontjait is beszámítjuk
a honlapunkon megtalálható MAPASZ ranglista pont táblázat szerint

2. Kit delegálunk a padel4all eseményekre és az Európai Játékokra

Az elnökség megszavazta, hogy

Az Európai Játékokon (2023.06.21-25.) részt vesz a II. Fedett Padel Országos
Bajnokság női és férfi bajnok párosa

Krakkóban (2023.05.13-14.) egy meghívásos, pénzdíjas padel4all versenyen részt
vesz a II. Fedett Padel Országos Bajnokság női és férfi ezüstérmese

A padel4all Budapest (2023.04.22-23.) válogatott versenyén részt vesz az V.
Szabadtéri Padel Országos Bajnokság női és férfi bajnok párosa

A padel4all Prága (2023.06.02-04.) válogatott versenyén részt vesz a 2023.05.01.-ei
mapasz ranglista első két női és férfi helyezettje

A fenti események utazási költségeit a MAPASZ fizeti.



3. Padel4all to do státusz

Az elnökség szerint a legfontosabb prioritás az, hogy az elnökségi tagok és a főtitkár
minden erőfeszítést megtegyenek, hogy minél több szponzora legyen a magyar
padelnek és a padel4all eseménynek

Vadász Tamás elnökségi tag vállalja, hogy szakembereivel költség mentesen segíti a
spanyol-lengyel építő csapatot a padel4all mobilpálya felállításában és lebontásában

A Premier Padel és a Bravos Padel klubok vállalják, hogy padel ütőket és jó állapotú
gyakorló labdákat biztosítanak a padel4all rendezvényre

A MAPASZ vállalja, hogy minden meccsre új labdákat biztosít a padel4all
válogatottak közötti versenyre

A celebek padel4all esemény előtti ingyen edzésének pálya költségeit a MAPASZ, az
edző költségeit a Premier Padel és a Bravos Padel klubok állják

4. Költségvetés

Az elnökség a 2023-as tervezett költségvetést megtekintette és elfogadta, továbbá
kitűzte célul, hogy minél több pénz jusson az utánpótlás fejlesztésére


