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 Pócza Károly UP. biz. vezető, üdvözli megjelenteket Javaslatot tett a napirendi pontokra. 
 

1. Héraklész női,- férfi szakágak felelősei, szakági vezetők választása 
2. Edzőtábori helyszínek 

3. Egyebek 
 
SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

1. ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 Héraklész női,- férfi szakágak felelősei, szakági vezetők választása 

  
Szűcs Endre Utánpótlás szakági referens előadja, hogy a női,- és férfi korosztályos sportolók  szakmai 
kiválasztását, felkészítését a szakmai program elkészítését, végrehajtását a megnevezett 
edzőkollegák felelősség vállalása mellett, számonkéréssel (félévente), beszámoló kötelezettséggel 
kell vállalni ez évben és a jövőben is. 
Javaslatok hangoztak el szakági feladatok ellátására. 
Pócza Károly UP. biz. vezető ezek után összegzés mellett nevesítette a szakági edzők névsorát, a 
párosítások után szavazásra bocsájtotta azokat. 
 
Női szakág; - serdülő, ifjúsági, junior korosztály: 
   - Szűcs Endre, Bálint Csaba, Nagy Bernadett,  

SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
 
Férfi szakág; - serdülő, ifjúsági, junior korosztály: 
  - Pócza Károly, Szabolcsi Károly, Végi Imre, 
SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 

 
 
U 23 ; - női, férfi korosztály: 

- Likerecz Attila, Bökfi János,  Ördögh István, 
SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
Pócza Károly UP. biz. vezető, miután a bizottság szavazataival megerősítette azon edző kollegák 

neveit, aki feladatott vállaltak, kaptak a korosztályos Héraklész súlyemelő sportolók felkésztéséhez, 
kifejezésre juttatta a szakági vezetők megnevezésének szükségességét. S, rögtön javaslatot a 
személyekre, megszavazásra. 



-  2  - 
 
Női szakág; - serdülő, ifjúsági, junior korosztály vezető – Szűcs Endre 
SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
Férfi szakág; - serdülő, ifjúsági, junior korosztály vezető – Pócza Károly 
SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
U 23 ; - női, férfi korosztály vezető – Likerecz Attila 
SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
 

2. MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 

  Edzőtábori helyszínek 
 

Pócza Károly UP. biz. vezető a 2012. évben valós edzőtábori helyszínek megnevezésével és időpont 
javaslatokkal megvitatásra és elfogadásra javasolta az alábbi helyszíneket. 
 
1. Budapest ( TESI edzőcsarnoka, Soroksár- Frankfurt Hotel edzőterem) 

2. Tatabánya ( TSC. edzőcsarnoka) 
3. Kecskemét (Univer-KTE edzőcsarnoka) 
4. Kisújszállás (Súlyemelő SE. edzőterme) 
 
SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
Javasolt időpontok: 

 
26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34.  hét ifjúsági, junior korosztály 
34. – 35. – 36. - hét ifjúsági korosztály   
45. -46.- 47. - hét junior korosztály 
 
SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
Javasolt ellenőrző versenyek: 
 
2012. 05. 19.          Palota Kupa,  Budapest 
2012. 06. 16. Budapest Kupa, Budapest 
2012. 06. 30. Messzi István Emlékverseny, Kecskemét 
2012. 08. 04. ? (helyszín később megnevezve) 
2012. 11. 03. ? (helyszín később megnevezve) 
 
SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
 
 3. NAPIRENDI PONT 
    Egyebek 

 
Pócza Károly bizottsági elnök előadta, hogy a harmadik napirendi pontban az utánpótlás korosztály 
érintő megjegyzések javaslatok hangozzanak el. 
 
- Szűcs Endre javaslata, a Diákolimpia után, legkésőbb 2012. 04. 24-ig a UP. szakági tervek 

készüljenek el. Felelősök: a szakági vezetők. 

SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
- Szabolcsi Károly javaslata, rendszeres erőfelmérők (állapot regisztrálás) alkalmazásával tegyék a 

szakágak élővé a kapcsolattartást a sportegyesületekben sportoló Héraklész sportolók és edzőik 
felé. 

SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 

- Szűcs Endre javaslata, az edzők úti elszámolás lehetőség edzők részére az edzőtáborok 
helyszínének kapcsán. A MSSZ. elnökkel történő konzultáció. 

SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
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- Végi Imre javaslata, a NUPI versenyzők (EB. , VB. induló aspiránsok) állapot felmérő 
lehetőségnek, Palota Kupa 2012. 05. 19.-n, Budapest Kupa 2012. 06. 16.-án, Messzi István 
Emlékverseny 2012. 03 .30.-n. Azon Héraklész válogatott sportolók, akik a három kiemelt 
verseny valamelyikén nem adott számot erőállapotáról, a második félévben nem kerül 
beszámításra a korosztályos feladatok végrehajtásában. 

SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
- Nagy Bernadett előterjesztése, a második félévtől, a Utánpótlás korú 18 év alatti válogatottak 

részére is kötelező a honléti dokumentum vezetése. Neveket kell leadni, élesíteni, főképpen EB.-
n, VB.-n indulók számíthatnak rá. 

SZAVAZÁS - Egyhangú szavazással elfogadva. (8 igen) 
 
 
Pócza Károly bizottsági elnök, mivel nem volt egyéb felvetés, bezárta az UP. bizottsági ülést 

 
 
Budapest, 2012-04-06 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                      
 

                                                                     /: Szabolcsi Károly :/ 
                                                                     jegyzőkönyv vezető 
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