Tisztelt Deák Sporttárs!
A ma délelőtt a Szövetségbe küldött levelére válaszolva –Hegyi György Elnök Úr és Gál Ottó
VB. Elnök Úr megbízásából – közlöm az alábbiakat:
A Derby Klub már megrendezett versenyeinek adatfelvitelével kapcsolatos kérésének a
Sportszabályzat előírási miatt NEM TUD HELYT ADNI a Szövetség Versenybizottsága!
1. Az alapnevezések április 30-án záródtak, mint az előző években is. Rendkívül indokolt
esetben az első verseny megrendezése ELŐTT van mód javításra. A versenyek
megkezdése után már nincs.
2. A tagsági viszonyokat 2019. decemberében, de legkésőbb 2019. április 15-ig kellett
volna rendezni mindazon sporttársaknak, akik versenyezni kívántak.
3. A hivatalos versenyek szempontjából érdektelen, hogy a klub milyen saját
eredményszámoló programot használ. A hivatalos versenyek egyetlen elfogadott és
szabályos számoló és nyilvántartó felülete a galambom.hu. Csak az ezen az oldalon
feltöltött és megjelent eredmények kapnak hivatalos elismerést.
4. A határidők betartása minden versenyszervezőnek egyaránt kötelező. A
versenyadatokat 8 napon belül fel kell tölteni a galambom.hu-ra. Ennek elmulasztása
a hivatalos verseny törlését vonja maga után. A Derby Klub eddig lezajlott versenyei
közül, még elstartoltatva sem lett egyetlen út sem, nem beszélve az adatok felviteléről.
Ugyancsak nem lettek feltöltve a start videók sem.
Ezeket a problémákat Hegyi György Elnök Úr, már néhány napja levélben jelezte a Derby
Klub elnökének, Dr. Gotthard László Úrnak is.
Fenti események azért is érthetetlenek, mert a hivatalos versenyek megrendezése érdekében,
a Derby Klub nevében Gotthard Úr aláírta a Sportszövetséggel, az erről szóló megállapodást.
Gotthard Úr kérésére az Elnökség - szemben a többi versenyszervezővel - egyedül a Derby
Klubnak adta meg a „vegyes” szállítás lehetőségét. A megállapodásban és annak kísérő
levelében az Elnökség kihangsúlyozta, hogy minden másban (határidők, adatfeltöltések,
ellenőrzések) a versenyszervezők azonos elbírálás alá esnek!
A Derby Klubnak csak azok a versenyei lesznek hivatalosak, melyekkel kapcsolatban a
megállapodásban rögzítetteknek és a Sportszabályzat megfelelnek!
Végül idézem Gotthard Úr egy mondatát, melyet a megállapodást előkészítő egyik levelében
írt : „Örömmel vettem tudomásul, hogy az új elnökség rendet akar teremteni és határozottságot
mutat.”
Nos az Elnökség nem példát akar statuálni, de elkötelezetten betartja és betartatja a
szabályokat. Sajnálatos, hogy így alakult a helyzet, reméljük a még hátralévő versenyeknél
meg tudják oldani a vállalt kötelezettségeket.
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