A Szövetségnek szüksége van Rád!!!

A Magyar Evezős Szövetség Versenybíró
Testülete vár csapatába, amennyiben illik
rád az alábbi személyleírás:
…szeretnél egy elkötelezett csapat tagja
lenni, és szívesen viselsz világoskéket…

… szeretnéd más szemszögből is nézni a
versenyeket…

…ha szeretsz motorcsónakázni…

… ha Te mindig tudod, ki volt a hibás…

… ezt gyorsan el is
tudod dönteni, és
döntéseidnek
szívesen hangot is
adsz…

… ha
problémamegoldó
képességed nem ismer
határokat…

… és mindezek mellett még
az időjárással is felveszed a
harcot.

Ha ezek után, még mindig hezitálnál, hogy
csatlakozz-e hozzánk…

… mutatunk még egy

indokot:

A versenybíró képzésre a jelentkezésedet 2022. április 21-ig tudod leadni a
info@hunrowing.hu e-mail címen vagy postai úton (Magyar Evezős Szövetség, 1146
Bp., Istvánmezei u. 1-3.) mellékelve az érettségi bizonyítványod másolatát, és az
önéletrajzodat – kitérve az esetleges evezéssel való kapcsolatodra.

A képzések elméleti és gyakorlati vizsgával zárulnak. Az elméleti oktatás, konzultációk
helyszíne a Magyar Sport Háza (1146 Bp., Istvánmezei út. 1-3.), vagy online.
Oktatási időpontok a jelentkezőkkel kerülnek egyeztetésre.
Elmélet oktatatások időtartama alkalmanként 2-3 óra. Az elméleti vizsgán
vizsgabizottság a Magyar Evezős Szövetség Edzés- és Versenyszabályzatának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának ismeretét ellenőrzi.
A szabályzatok a MESZ honlapjáról letölthetők:
https://hunrowing.hu/szabalyzatok-2/

A gyakorlatok megfelelőségét a gyakorlatot vezető versenybírók igazolják. Az
igazolásokat csak az erre – a későbbiekben - kijelölt versenyeken lehet megszerezni,
de a bírójelöltek – gyakorlás, ismeretszerzés céljából - részt vehetnek egyéb
evezősversenyeken is.
A gyakorlati vizsgabizottság - három országos minősítésű bíró - több bírói poszton
kíséri figyelemmel a jelölt bírói tevékenységét és ennek alapján dönt a vizsga
sikerességéről. A gyakorlati vizsgák időpontjait a vizsgázókkal egyedileg egyeztetjük.
A sikeres vizsga után, a vizsgabizottság javaslatára a MESZ Bíróbizottsága dönti el és
javasolja a MESZ elnöksége felé a bírójelöltek végleges kinevezését.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, és van kedved megismerkedni velünk, várunk
2022. április 22-23-án Szegeden a Maty-éri Evezőspályán ahol betekintést nyerhetsz
munkánkba.
Várjuk jelentkezésedet, és bízunk a mihamarabbi személyes találkozásban:
MESZ Versenybíró Bizottsága

