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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Időpont:  2015. 09. 05. (szombat) 1500 óra 
Helyszín: Gold Biliárd - 1117 Budapest, Budafoki út 113. 
Tárgy:  Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág elnökségi ülése  
 
A Pool Szakág elnöksége részéről megjelent: 
 
 Luca Gábor elnök 
 Békési László elnökségi tag 
 Kecskés Gyula elnökségi tag  
 Novák Zoltán elnökségi tag 

 
Luca Gábor elnök köszönti a megjelenteket, és javasolja a levezető elnök megválasztását.  
Novák Zoltán Luca Gábort javasolja levezető elnöknek, akit a tagok egyhangúlag megválasztanak. 
 
Luca Gábor előadja, hogy részt vett egy Cseh Senior versenyen, ahol megbeszélést folytatott helyi 
vezetőkkel és szóbeli megállapodást kötöttek, hogy 2016. áprilisban Budapesten egy nemzetközi 
Senior versenyt szervezünk, ezzel csatlakozva egy versenysorozathoz. A sorozat partnerei cseh, 
szlovák és lengyel szervezők, ahol minden évben 1-1 versenyt szerveznek 40-50 résztvevővel. 
Többen rendszeres résztvevői a Senior Európa bajnokságoknak, így színvonalas küzdelmek részesei 
lehetünk. Szintén Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a verseny alkalmával egy rendkívül 
látványos, könnyen kezelhető, és a jelenlegi technikai elvárásoknak maximálisan megfelelő 
versenyprogramot látott, amelyet a cseh szervezők üzemeltetnek. Ezt a rendszert használja már a 
cseh és a szlovák szövetség is! A működés részleteiről, technikai feltételeiről és bekerülési díjairól 
tájékoztatja az elnökséget. 
 
Békési László, aki e terülten üzemeltet vállalkozást a feltételeket megismerve elmondja, hogy az 
ajánlat a nemzetközi árakhoz viszonyítva is rendkívül kedvező, és ez a rendszer jelentős segítséget 
nyújthat a versenyek színvonalas és gyorsabb bonyolításához, valamint az adatok tárolásához. Külön 
előny, hogy a külföldi partner saját servert, valamint folyamatos frissítéseket és adatvédelmet 
biztosít a működéshez. Felajánlja, hogy a kijelzésekhez szükséges tablet gépek kedvezményes 
beszerzése tárgyában megpróbál intézkedni. 
 
1/2015.09.05.- EÜ (elnökségi ülés) Határozat 
A Pool Szakág elnöksége nyílt szavazással elfogadja Luca Gábor előterjesztését és határoz a program, 
valamint a technikai eszközök beszerzéséről és üzemeltetéséről. 
Igen szavazat:  4  Nem szavazat:  0  Tartózkodás:  0  
 
 
Luca Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy felvette a kapcsolatot az EPBF elnökével, továbbá 
Kecskés Gyula pedig a "Best of East" sorozat szervezőivel.   Az elnökség egyetért abban, hogy a 2016. 
évben legalább egy nagyobb nemzetközi poolbiliárd versenyt kell szervezni Magyarországon. 
 
Újabb észrevétel nem érkezik, ezért Luca Gábor levezető elnök az ülést 1530 órakor lezárja. 
 
 


