
A Magyar Evezős Szövetség 

Masters Bizottságának 2021. évi beszámolója 

 
A Bizottság tagjai: 

• Fehér András 

• Reith Krisztina 

• Réti Géza 

• Teiszler Ferenc  

 

A Masters Bizottság 2021 évben nem tartott személyes bizottsági ülést. A bizottság tagjai e-
mailban tartották a kapcsolatot. A Masters bizottságban 2021 évben határozat nem 
született. 
 
Bár formai határozat nem született 2021 évben, a MESZ Iroda kérésére javasoltuk az SZMSZ 
megújításához, hogy a Masters Bizottság maximális létszámának bővítését 7 főre. Ezt a 
javaslatot 4-1 arányban elfogadtuk. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a MESZ Iroda kikérte a véleményünket az OB versenykiírásról, 
amivel egyetértettünk. 
 
Karaszi Andrea 2021 júliusában lemondott a Masters Bizottsági tagságáról, így a Bizottság 
létszáma 4 főre csökkent. A tagságban felvetődött, hogy a bizottság egészét meg kellene 
újítani, amit jeleztünk a Főtitkárnak. A Főtitkát Asszony felvetette, hogy 2021 őszén, az 
SZMSZ várható módosításával amúgy is kiírják a pályázatot bizottsági tagoknak, addig 
működjünk tovább a 4 fős létszámmal. 
 
A Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták ezt a javaslatot. 
 
A pályázat kiírása nem történt meg, javasoljuk 2022 év elején a Masters Bizottság 
megújítását. 
 
A 2021 évben bár reméltük, hogy nem így lesz, sajnos az előző évhez hasonlóan ismét 
elmaradt a legjelentősebb esemény a Masters VB, amit a közeli Linzben rendeztek volna 
meg.  
A 2022 évben, ha meg is rendezik a VB-t, a franciaországi kb. 2000 km távolság miatt 
várhatóan jóval kisebb létszámban fognak részt venni a magyar masters versenyzők. 2022-
ben a közeli és gyönyörű bledi versenyen való minél nagyobb részvételre biztatjuk a masters 
versenyzőket. 
 
Sajnos az előző évben kitűzött célokban továbbra sem sikerült előre lépni, reméljük, hogy 
egy megújult bizottsággal aktívabb tagokkal sikeresebb működés vár a masters csapatra. 
 
Emlékeztetőül a Bizottság kitűzött céljai, amik továbbra is aktuálisak: 



 
 

- A Bizottság fő célkitűzése: a masters evezősök adatbázis felállítása, megkeresése, 
és minél nagyobb számban történő bevonását az evezős életbe. 
 

- A felkutatás és kapcsolattartás elsődleges eszköze az on-line felületek. A 
Facebook Veterán Evezősök Baráti Társasága csoport jelenleg 767 taggal 
rendelkezik, ezt ki szeretnénk használni. 

 

- Az on-line megkeresések mellett a személyes kapcsolatokon keresztül is sok volt 
evezőshöz el szeretnénk jutni. 

 
- Az adatbázis létrehozásánál maximálisan figyelembe vesszük a MESZ  GDPR 

szabályzatát (ha van ilyen) 
 

- Internetes kérdőívvel mérjük fel, hogy milyen feltételek hiányoznak ahhoz, hogy 
több evezőst tudjunk visszacsábítani az evezéshez. 

 

- A Masters Bizottság célja egy masters versenyzői értékelési rendszer kialakítása, a 
legjobbak érem/kupa/oklevél díjazása 
 

- Továbbra is szeretnénk indítani egy honlapot, amely a masters evezésről szólna, 
hírekkel, hazai és nemzetközi versenyekkel, élménybeszámolókkal, 
edzéstervekkel, sportorvosi információkkal, életmód tanácsadással, 
edzőpartnerek közvetítésével.  

 
- A sportorvosi igazolás megszerzésének az elősegítése – az internetes 

adminisztrációs lehetőségek kihasználásával. 
 
A Masters Bizottság nevében: 
 
 
Budapest, 2022. 02. 13. 
       Teiszler Ferenc 
       elnök 


