Tisztelt Kollégák és Versenyzők!
A versenyzői Gerevich-ösztöndíjak elosztása során hibát követtünk el. Nem a MOB által
használt, eredményesség után járó pontokat vettük alapul, hanem kategóriákat állítottunk fel,
ami sok torzuláshoz vezetett. A hibáért elnézést kérünk, különösen azoktól, akiknek így
kevesebb lesz az ösztöndíja, mint a már közzétett.
Az EMMI döntése alapján az úszás sportágra igényelhető ösztöndíj összege: 8.265.000,Ft/hó, mely összeg csak a versenyzőkre értendő, az edzőkre vonatkozó keretet ettől
elkülönítetten kell kezelni.
A MÚSZ által alkalmazott felosztási elvek, valamint a kalkulált pontszámok alapján 1
megszerzett pont értéke: 236 Ft. A Gerevich-ösztöndíj szabályzata azonban előírja, hogy az
egy személynek javasolható ösztöndíj mértéke max. 400.000 Ft/hó összeg lehet. Ezen
korlátokat figyelembe véve felosztási javaslatunkat az alábbi szempontok figyelembe
vételével tettünk meg:
- olimpiai bajnok és érmes, illetve világbajnok versenyzők: 400.000 Ft/hó
- olimpiai döntős versenyzők: 300.000 Ft/hó
- pontok alapján kalkulált ösztöndíj egységes emelése az alábbi kategóriák szerint (a
kerekítés szabályait is figyelembe véve):
o 0-1.000 Ft:
30.000 Ft
o 1.000-5.000 Ft:
40.000 Ft
o 5.000-10.000 Ft:
65.000 Ft
o 10.000-15.000 Ft:
95.000 Ft
o 15.000-20.000 Ft:
100.000 Ft
o 20.000-30.000 Ft:
120.000 Ft
o 30.000-70.000 Ft:
115.000 Ft
o 70.000 Ft fölött:
120.000 Ft
Azokban az esetekben, ahol az emelés mértéke eltér a fenti kategóriáktól, tekintettel kellett
lennünk az eredmény után adható maximum összegre (Verrasztó Dávid, Bernek Péter).
Mivel a maximálisan adható összeg 400 000 Ft/hó, így három versenyző a kiszámított
ösztöndíjnál kevesebbet kap (Hosszú Katinka, Cseh László, Kapás Boglárka). Az így
fennmaradó összeget oszthattuk szét. Az olimpiai bajnok és érmes, illetve világbajnok
versenyzőknek szintén a maximális összeget adtuk (Gyurta Dániel, Kenderesi Tamás). Az
olimpiai döntős úszók, akik nincsenek az előző kategóriában, 300 000 Ft-ot kaptak (Jakabos
Zsuzsa, Késely Ajna, Verrasztó Evelyn).
A még így is fennmaradó, elosztható összeget kapitányi döntéssel Burián Kata és Berecz
Blanka kapta.
Hangsúlyozva, hogy három versenyzőt kivéve mindenki több ösztöndíjat kap, mint amennyi
az általa szerzett pontokért adható, a hibáért és az okozott kellemetlenségekért még egyszer
elnézést kérek, a felelősséget vállalom.
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