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A versenybíró testület 2018. január 20-ai ülésén került megválasztásra a versenybíró bizottság 
tagjaként Pénzes László, Nagy Csaba és dr. Geréby Zsuzsanna, utóbbi egyben a bizottság 
vezetője. A személyi körben nem történt változás 2021-ben.  

 
A 2021-es versenyidény is rendhagyó lett a járvány következtében elrendelt járványügyi intézkedések 
miatt, hasonlóan a 2020. évihez.  Az Elnökség döntése alapján számos verseny elmaradt, több 
verseny pedig az eredeti versenynaptárhoz képest másik időpontban került megrendezésre. 

 
A bizottság ülései és döntései: 
Kekk Andrea, Maticsek Lizett, Óhidi-Légmán András, Ruzsits Dorottya sikeres vizsgát tett és a 
bizottság felterjesztette kinevezési javaslatát az Elnökségnek és kinevezésükre sor is került. Bajcsi 
Bertoldot országos minősítésre  

 
Epervári Mónikának ítélte a bizottság a versenybírói testület javaslata alapján a Dobieczki-díjat. A díj 
átadására  szokásosan az Országos Bajnokságon került sor. 
 
2021-ben sajnálatos veszteség érte a versenybírói kart, hiszen örökre eltávozott közülünk Dobieczki 
Sándorné, a díj alapítója, ki ezen kitüntetést férje emlékére alapította. Szintén távozott közülünk 
Sólyom Györgyné. Mindketten kiváló versenybírói munkát végeztek, még 2020-ban is tevékenyen 
 részt vettek a versenybírói munkában velünk együtt, űrt hagytak maguk után. 

 
A bizottság nem határozati szinten, de több kérdéssel is foglalkozott ülésein. A bizottság minden, 
általa az Elnökség felé beterjesztett állásfoglalások és javaslatok kérdésében – a versenybírói 
kinevezések és minősítések kivételével – kikérte elektronikus úton a teljes testület véleményét. 

 
A bizottság e-mail formájában összes döntéséről tájékoztatta a testületi tagokat, illetve a bizottsághoz 
érkező megkeresésekről. 

 
Örömünkre szolgált, hogy 2021-ben is többen jelentkeztek versenybírói képzésre, a gyakorlati 
vizsgák letételét sajnálatos módon a járvány miatt megritkuló versenyek,illetve a betegségek 
gátolták, így a következő évre is húzódott át a vizsgák letétele. 

 
Az egész évad során a versenybírók minden versenyen a szükséges létszámban részt vettek, 
ahol igényelték a versenybírói közreműködést. 

 
A bírák közül Szántó Éva, Onuska Gábor, valamint Mészáros Judit rendelkezik nemzetközi 
minősítéssel. 

 
2021. november 20-21-én a Velencei tónál kétnapos képzést tartottunk a versenybírók részére, 
amelyen az aktuális kérdéseket beszéltük meg. Érdekes beszélgetés volt a szövetséget, elnökséget 
képviselő Herkules János, Szántó Éva és az edzőket képviselő Ficsor László és a bírók között. A 
párbeszédnek, az érdekek és célok közös platformra helyezésének nagy hangsúlyt kell kapnia az 
evezés minden résztvevője között, hiszen a cél közös: izgalmas, színvonalas versenyeken 
indulhassanak az evezős versenyzők. 
 
A 2021. évi versenyeken semmilyen kirívó esetre nem került sor. Az Országos Bajnokságon történt 
hajóbaleset kapcsán volt külön megbeszélés az Elnökség részéről a bejelentett kárigény folytán 

 

Köszönöm a klubvezetők, edzők és sportolók egész éves munkáját és versenyszerű magatartását. 
 
Csongrád, 2022. január hó 26. napján 
 
                                                                                        dr. Geréby Zsuzsanna 
                                                                                        a verenybíró bizottság vezetője 


