ELŐTERJESZTÉS
a Magyar Evezős Szövetség Elnöksége részére (elektronikus szavazásra)
Tárgy: 2012. évi Sport XXI. program evezős versenyei:
Tisztelt Elnökség!
A 2012. Sport XXI. Program felhasználásáról 2012.06.20-án meghozott elnökségi határozat
értelmében javaslatot teszek a Sport XXI. Program evezős versenyeire.
Az előterjesztés értelmében az 500 méteres diákranglista futamok mellet a lehető legnagyobb
arányú költségelszámolás érdekében a korábbi 1000 méteres mini futamokban is tervezünk
összesített eredményhirdetést a részletes kiírásban tervezett korosztályoknak. Ehhez az
Országos Bajnokság 1000 méteres, mini korosztályt érintő egyéni és csapat versenyeit, Sport
XXI. előnévvel szerepeltetnénk a programban. Továbbá mindkét versenyen megrendezésre
kerülnek 500 méteres Diákranglista futamok is. Az országos bajnokságon programjában az
500 méteres futamok beillesztése jelent változást. A negyedik napon kerülnek megrendezésre,
amikor ennek a korosztálynak egyáltalán nem lennének futamai és a nap versenyprogramja
aránytalanul rövid az előző napokhoz képest, tehát ár-érték arányban ezen a napon a
legmagasabbak a verseny rendezésének költségei.
A fenti intézkedések értelmében jelentős költségek elszámolására nyílik
lehetőség a Sport XXI program keretének terhére, mely megtakarítás a MESZ egyébként is
jelentkező versenyrendezési költségeit csökkenti és javítja a pályák kihasználtságát a fenti
versenyeken.
Az utánpótlás bizottság legutóbbi ülésén elfogadott szakmai javaslat alapján, ebben az évben,
az őszi hosszú-távú versenyen a tanuló korosztály számára is lesznek 4x+ versenyszámban
futamok rendezve, szintén Sport XXI. futam néven, ezzel segítve az egyesületek utánpótlásnevelő tevékenységét és a MESZ elnökségének, a költségek csökkentése érdekében végzett
munkáját.
Előterjesztés pénzügy hatása: a versenyek rendezési költségeinek csökkenése.
Fedezet: Sport XXI program költségvetésében a Diákranglista és a Sport XXI evezős
versenyek rendezésére elfogadott költségvetési sor kerete.
2012/07/10/02 számú határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége e-mail szavazással 2012.07.069-én egyhangúlag
elfogadta az alábbi határozatokat:
1. A Magyar Evezős Szövetség elnöksége támogatja a 2012. év sport XXI evezős versenyeire
tett előterjesztést az erről szóló mellékletnek megfelelően.
2. A Magyar Evezős Szövetség elnöksége módosítja a 2012. évi Országos Bajnokság mini
futamainak elnevezését. A 2. mellélet szerint beilleszti az utolsó napra a diákranglista 500
méteres futamait.
Végrehajtásért felelős: Ott Zsuzsanna főtitkár és Petrity Rudolf elnökségi tag.
Kelt: Budapest, 2012. június 26.
Petrity Rudolf előterjesztő

1. számú melléklet:
2012. SPORT XXI. Program evezős versenyei
DIÁKRANGLISTA VERSENY 500 méter.
A verseny célja: Az evezős sportág népszerűsítése, az iskolák és az evezős sportegyesületek közötti kapcsolatok
javítása, az iskolák evezős sportágba való bevonása. Az iskolás korosztály részére rendszeres, látványos,
sikerélményt biztosító versenyzési lehetőség biztosítása, ezáltal az evezős sport utánpótlás bázisának szélesítése,
erősítése. Az evezős sportág média megjelenésének erősítése, a sport XXI programhoz való kapcsolódás.

A versenysorozat fordulói:
- Dr Török Zoltán emlékverseny május 5. Csepel
- Tatai regatta június 29.
- Országos Bajnokság július 19-22 Szeged
- Diákolimpia szeptember 15-16 Velence
- Tisza Kupa szeptember 22-23. Szolnok
- Öböl Kupa szeptember 29. Újpesti Öböl
500 m-es versenyszámok:

1.
2.
3.
4.

11 éves vagy fiatalabb fiú mini
14 éves fiú 1x
11 éves vagy fiatalabb lány mini
14 éves lány 1x

5.
6.
7.
8.

12 éves fiú mini
12 éves lány mini
13 éves fiú mini
13 éves lány mini

Nevezés határideje és módja: a fenti versenyek kiírásában meghatározott időben és módon,
a versenyző iskoláját is fel kell tüntetni.
A futamok beosztása:
- A verseny első fordulójában a futamok beosztása sorsolással történik. A második fordulótól kezdve a ranglista
helyezések alapján kerül sor a nevezett versenyzők futambeosztására.
Díjazás:
- Minden versenyen, futamonként érem díjazásban részesülnek a versenyzők.
Ranglista:
- A benevezett versenyzők elért idejük alapján egyéni, iskolai és egyesületi ranglistán kerülnek
értékelésre, melynek állását a MESZ honlapján követhetik nyomon az érdeklődők.
Pontozás:
- Minden a távot teljesítő, versenyző 10 pontot szerez, amihez az elért helyezése alapján, az indulók számától
függően további pontot kap (Pl 8 induló esetén 1.hely = +8 pont, 2.hely = +7.pont, ……….. 8. hely = +1 pont).
Eredményhirdetés:
- A verseny 2012-ben hat fordulóból áll. Minden versenyzőnél a legjobb három eredmény számít az
összesített versenybe.
- . Az elért eredmények folyamatosan értékelésre kerülnek, a ranglista minden forduló után
megtekinthető a MESZ honlapján.
- Az öt forduló végén összesített eredmények alapján, kialakult sorrend díjazására a MESZ díjátadó
ünnepségén kerül sor, ünnepélyes keretek között. Az minden kategória 1-3 helyezettje serleg díjazásban
részesül. Az iskolák közötti pontverseny első helyezettje 50 000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt
nyer. A Diákranglistán legtöbb pontot gyűjtő egyesület egy pár mini lapátot nyer.
Észrevételek, reklamációk:
- Minden érdeklődő megteheti.
- Határideje, a ranglista honlapon történő megjelenésétől számított 1 hét.
- Formája e-mail-ben az info@hunrowing.hu cím.

2012. SPORT XXI. Utánpótlás verseny egyéni 1000 méter.
A verseny célja: Az evezős sportág népszerűsítése, az utánpótlás korosztály részére versenyzési lehetőség
biztosítása. Rendszeres, sikerélményt biztosító, versenyzési lehetőség biztosítása, az evezős sport utánpótlás
bázisának erősítése érdekében. Az evezős sportág Sport XXI programhoz való kapcsolódásának erősítése.

A verseny állomásai:
- Országos Bajnokság július 19-22 Szeged
- Diákolimpia szeptember 15-16 Velence
1000 m-es versenyszámok:

1.
2.
3.

11 éves vagy fiatalabb fiú mini
12 éves fiú mini
11 éves vagy fiatalabb lány mini

4.
5.
6.

12 éves lány mini
13 éves fiú mini
13 éves lány mini

Nevezés határideje és módja: a fenti versenyek kiírásában meghatározott időben és módon.
Díjazás:
- Minden versenyen, futamonként érem díjazásban részesülnek a versenyzők.
Összesített eredmény:
- A versenyzők elért idejük és életkoruk alapján összesített értékelésére kerül sor.

2012. SPORT XXI. Utánpótlás csapatverseny 1000 méter.
A verseny célja: Az evezős sportág népszerűsítése, az utánpótlás korosztály részére versenyzési lehetőség
biztosítása. Rendszeres, sikerélményt biztosító, versenyzési lehetőség biztosítása, az evezős sport utánpótlás
bázisának erősítése érdekében. Az evezős sportág Sport XXI programhoz való kapcsolódásának erősítése.

A verseny állomásai:
- Országos Bajnokság július 19-22 Szeged
- Diákolimpia szeptember 15-16 Velence
1000 m-es versenyszámok:

1.
2.
3.

Leány mini 11 – 12 év
Fiú mini 11 - 12 év
Vegyes mini 4x+

2012. SPORT XXI. Utánpótlás hosszú távú csapatverseny, 4000 méter.
A verseny célja: Az evezős sportág népszerűsítése, az utánpótlás korosztály részére versenyzési lehetőség
biztosítása. Rendszeres, sikerélményt biztosító, versenyzési lehetőség biztosítása, az evezős sport utánpótlás
bázisának erősítése érdekében. Az evezős sportág Sport XXI programhoz való kapcsolódásának erősítése.

A verseny állomásai:
- Őszi hosszú távú verseny 10.27. Csepel
1000 m-es versenyszámok:

1.
2.
3.

Leány Tanuló 4x+
Fiú Tanuló 4x+
Vegyes Tanuló 4x+

2. számú melléklet. Javaslat az OB 4. napi programjába illesztendő 500 méteres futamokra.
OB program
IV. Nap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

12 éves fiú mini
11 éves vagy fiatalabb
fiú mini
14 éves fiú 1x
11 éves vagy fiatalabb
lány mini
12 éves lány mini

500 méter
500 méter
500 méter
500 méter
500 méter

N Ért. Fogy Adaptív 2x
F Adaptív 1x
N masters 4x
F Masters 8+
Vegyes túra kettes
FF ks 2NF 4x
FF 4x
NF ks 2x
FF ks 2x

13 éves fiú mini
14 éves lány 1x
13 éves lány mini
UP Ért. Fogy Adaptív 2x
N Masters 1x
F Masters 1x
F Masters 4NF 8+
FF 8+

500 méter
500 méter
500 méter

