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Mik Svellov, a Brett & Board-tÃ³l hivatalosan is elindÃ-totta a szavazÃ¡st a 2007. Ã©v jelÃ¶ltjeire, melynek eredmÃ©nyekÃ©pp
kÃ©t tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©k bekerÃ¼lhet a Sumo/Counter (kÃ©t jÃ¡tÃ©kosmagazin cÃ-me) elnevezÃ©sÅ± HÃ-ressÃ©gek CsarnokÃ¡ba
jelÃ¶ltbÅ‘l mindenki legfeljebb 10-re adhatja le szavazatÃ¡t, valamint javaslatot is lehet tenni a kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©vi lista jelÃ¶ltjeire.
A szavazÃ¡s 2007. oktÃ³ber 31-Ã©n fejezÅ‘dik be, amikor kiderÃ¼l melyik az a kÃ©t jÃ¡tÃ©k, amelyik csatlakozhat az eddigi
hÃ-ressÃ©gekhez.

BÃ¡rki szavazhat a Sumo/Counter Hall of Fame cÃ-met viselÅ‘ kezdemÃ©nyezÃ©s keretÃ©ben ? csak ki kell tÃ¶lteni az itt
talÃ¡lhatÃ³ Ã-vet. (A tovÃ¡bbiakban ehhez nyÃºjtunk egy kis segÃ-tsÃ©get.)(SzintÃ©n csak zÃ¡rÃ³jelben: a Brett & Board
tÃ¡rsasjÃ¡tÃ©kos oldal ezidÃ¡ig halottnak lÃ¡tszott - legutÃ³bbi hÃ-rÃ¼k 2004-bÅ‘l valÃ³ -, most talÃ¡n feltÃ¡mad hamvaibÃ³l, ha
is Ãºgy akarjuk... :-) A hÃ-ressÃ©gek csarnokÃ¡t megÃ¡lmodÃ³i (Gery McLaughlin Ã©s Stuart Dagger) azÃ©rt hoztÃ¡k lÃ©tre, ho
kiemeljÃ©k napjaink azon tÃ¡blÃ¡s- Ã©s kÃ¡rtyajÃ¡tÃ©kait, amelyek Ã©rdemesek a ?modern klasszikusok? cÃ-mre. Hogy legyen
valami elkÃ©pzelÃ©sÃ¼nk az elgondolÃ¡srÃ³l, itt a lista azokrÃ³l a jÃ¡tÃ©kokrÃ³l, amelyek mÃ¡r tagjai eme hÃ-res tÃ¡rsasÃ¡gna
Ezek kiÃ¡lltÃ¡k az idÅ‘ prÃ³bÃ¡jÃ¡t; a Sumo Ã©s a Couner magazinok olvasÃ³i segÃ-tsÃ©gÃ©vel bejutottak a csarnokba. Amit a
szavazÃ¡srÃ³l tudni kell:
Maximum tÃ-z jÃ¡tÃ©kra lehet voksolni, de nem muszÃ¡j mindegyik sort kitÃ¶lteni, ha Ãºgy gondoljuk, hogy csak kevesebb
Ã©rdemes a kiemelÃ©sre. TetszÃ©s szerint kell rangsorolni, vagyis az elsÅ‘ az, amelyiket leginkÃ¡bb alkalmasnak tartjuk a
tagsÃ¡gra.
Az utolsÃ³, legnagyobb rublikÃ¡ban megnevezhetÃ¼nk olyan jÃ¡tÃ©kokat, amiket szeretnÃ©nk a jÃ¶vÅ‘ Ã©vi listÃ¡n lÃ¡tni, Ã©s
idein nem szerepel. A jelÃ¶ltekkel kapcsolatos megszorÃ-tÃ¡s csupÃ¡n az, hogy az elÅ‘terjesztett jÃ¡tÃ©k olyan tÃ-pusÃº kell,
hogy legyen, amik a Counter magazinban szerepelnek, Ã©s elsÅ‘ kiadÃ¡sa 2003. utÃ¡ni legyen.

NÃ©zzÃ¼k a jelÃ¶ltek idei listÃ¡jÃ¡t!Az elÅ‘zÅ‘ Ã©vekhez hasonlÃ³an a lista azon jÃ¡tÃ©kokbÃ³l Ã¡llt Ã¶ssze, amelyek a tavalyi Ã
jÃ³l teljesÃ-tettek ugyan, de nem elÃ©g jÃ³l? Ã–rÃ¶kzÃ¶ldek, amiket Stuart Dagger Ã©rdemesnek tartott a versenyre Ã©s
kivÃ¡logatta a 2002/3. Ã©v termÃ©seibÅ‘l.
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Ezzel a vÃ¡lasztÃ¡si mÃ³dszerrel kÃ©t jÃ¡tÃ©k kerÃ¼l kivÃ¡lasztÃ¡sra, vagyis az a kettÅ‘, amelyik a legtÃ¶bb szavazatot
gyÅ±jtÃ¶tte, bebocsÃ¡tÃ¡st nyer a HÃ-ressÃ©gek CsarnokÃ¡ba.
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