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Gerhard Peya, az osztrák Masters Elnök, jelezte az Európai Masters Bizottság-nak azon szándékát,
hogy 2012 májusában újból megrendezné, és ezzel újjáélesztené a Európai Masters Kupá-t Bécsben.
Az Európai Masters Bizottság elítéli ezt az ötletet, továbbá kijelenti, hogy a közeljövőben nem
támogatja Gerhard Peya semmilyen versenyrendezési szándékát.
Nem célszerű európai Masters súlyemelő versenyt rendezni a hivatalos Masters Európa-bajnokság
előtt vagy után hat (6) héttel, az ugyanis negatív hatással lehet a hivatalos versenyre.
A közelmúltban Peya úr szembeszállt az Európai Masters Bizottsággal, kritizálva az Elnök személyét,
mert véleménye szerint "az Elnök nem élt a lehetőséggel, hogy elmarasztalja a Tolyatti-ban
(Oroszország) rendezett Masters Európa-bajnokságot". Szintén kritizálta a soron következő Európabajnokság helyszínét, Lankaran-t (Azerbajdzsán), anélkül, hogy a rendező városról, ill. országról
bármiféle tapasztalata lenne. A bécsi verseny megrendezése egy hónappal a lankarani bajnokság
előtt otromba próbálkozás lenne arra, hogy nevezőket csábítson a saját versenyére, ellehetetlenítve
ezzel a Masters Európa-bajnokságot. Ha egy hivatalos bajnokság addigi magas színvonalát ilyen
módon aláássák, a jövőben már nagyon nehéz visszatérni a régi kerékvágásba. Abban az esetben, ha
Peya úr az általa megjelölt időben és helyen megrendezi a szóban forgó eseményt, akkor több mint
valószínű, hogy az Európai Masters Bizottság további lépéseket fog tenni ellene. Peya úrnak nincsen
hivatalos pozíciója, mégis folyamatosan gátolja a Masters súlyemelés haladását.
Kérem mindenki értse meg, hogy el kell ismernünk a teljes egyenlőséget, ami ebben az esetben azt
jelenti, hogy minden országnak egyenlő esélye van ajánlatot tenni hivatalos bajnokság rendezésére.
Amint az egyik ország elnyeri a rendezési jogot, onnantól elvárható az összes többi országtól, hogy
segítsék a sikeres rendezés érdekében tett erőfeszítéseiket. Azon érvek, miszerint Oroszország,
Ukrajna, Azerbajdzsán, stb. túlságosan távol van, ill. az esetleges vízum-kényszer egyszerűen nem
helytállóak. Ezen országok versenyzői megjelennek minden Masters Világ- és Európa-bajnokságon,
úticélra és költségekre való tekintet nélkül. Időnként mindkét eseményre vízumot kell igényelniük,
esetenként pedig az elutasított vízum ellenére sem térítik vissza költségeiket. Ezen versenyzők már
több alkalommal is utaztak Ausztriába, Németországba és Franciaországba, mégsem hallottam tőlük
soha panaszt.
Ezennel megkérek mindenkit, aki nem szándékozik Lankaran-ba utazni, de egyébként rendszeres
résztvevője a Masters Európa-bajnokságoknak, hogy bojkottálja az említett versenyt, ezzel kifejezve
szolidaritását a Masters Európai Bizottság, valamint a 2012-es EB rendezője, Lankaran felé.
Remélem, hogy az osztrák versenyzők is eszerint fognak cselekedni. Ha azt szeretnénk, hogy a
Masters-nek legyen jövője, akkor együtt kell gondolkoznunk és dolgoznunk, hogy a legjobb
barátságban élvezhessük a sportágunkat. Ne engedjük, hogy ez az ember aláássa a jövőnket.
Megkérek mindenkit, hogy higgadtan gondolja át a fentieket.
Bill Barton
Európai Masters Elnök
JEGYZET:
Gerhard Peya osztrák Masters elnök az osztrák Súlyemelő Szövetség honlapján közzétett egy új
információt, miszerint az általa tervezett Masters Kupaverseny időpontja vagy július 20-21-re, vagy
október 26-27-re fog esni.

Úgy gondolom, ezen változás miatt a verseny megrendezése semmilyen káros hatással nem lehet a
lankarani Masters EB-re, és ezt köszönöm Peya úrnak.
Amennyiben Peya úrnak bármiféle segítségre lenne szüksége, én állok a rendelkezésére,
természetesen a saját költségemre. Felajánlásom kizárólag családi kötelezettségeimtől, ill. a Bécsbe
közlekedő járatoktól függ.
Bill Barton

