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BESZÁMOLÓ 
 

a Bírótestület 2009. évi munkájáról 
 
 
Tavaly, 2009. március 21.-én meghalt Dobiecki Sándor. Ötven éve volt a testület tagja. 
Harminc évig a FISA bíróként tevékenykedett. Több alkalommal a bíróbizottság elnöke volt. 
Az utolsó tizennégy évben a bíróbizottság tagjaként munkálkodott a sportág érdekében. 
Tapasztalata, tanácsai hiányozni fognak. 
 
Már az el�z� elnökségnek benyújtottunk versenyszabály módosítást. A választások miatt 
elmaradt az érdemi tárgyalása. Év közben nem akartunk változtatni. Most vált ismét 
aktuálissá az elnökség elé terjeszteni. A szabálymódosítás többek között stilisztikai 
változtatásokkal foglalkozik. De lényegi korrekciókra is tettünk javaslatokat, melyekre a 
gyakorlat ösztönzött minket. Így a szabálymódosítás foglalkozik a tanulók 
lapáthasználatával, a versenyt�l való távolmaradás büntetésével, a tanulókorúak 
lapáthasználatával, különböz� korcsoportok indulási jogosultságával egy azon versenyen, 
stb. A szabálymódosító javaslatokat, különböz� kiegészítésekkel (pl. Tarján Tamás) az 
elnökség tárgyalta, és az alap javaslatot módosítások nélkül elfogadta. Az új verseny 
szabályzat 2010. április 1.-t�l érvényes. 
 
A veteránbizottság szintén a verseny lebonyolításával (versenyszabály módosító javaslattal) 
kereste meg a bíróbizottságot és az elnökséget. Az eddigi gyakorlatot, vagy a gyakorlat 
diktálta változtatásokat terjesztette el�. Többek között javasolták a nevezés, a kiemelés, 
indulási jog szabályozását különböz� korcsoportokban, stb. 
 
A bírószeminárium megtartásának id�pontja ebben az évben a szokásosnál korábban, 
január utolsó péntekén, január 29.-én volt. Meghívott vendégként jelen volt az edz�bizottság 
új elnöke, Molnár Dezs�, hogy ismertethesse a megjelentekkel, hogy miként látják az edz�k 
a bírók közrem�ködését különböz� versenyeken, illetve a bírók válaszolhassanak, ha az 
észrevételeket más megvilágításban is célszer� megismerni. Az egyetemi világbajnokság 
versenyigazgatója, Szántó Éva tájékoztatta a bírókat az el�készületekr�l. A f�titkár asszony 
a szövetség terveir�l, anyagi helyzetér�l beszélt. Kisfaludy Júlia a hagyomány�rz� bizottság 
részér�l az Evez�s Múzeum helyzetér�l adott átfogó képet egy múzeum látogatás keretén 
belül. 
 
Idén, 2010.-ben további két alkalommal tervezünk tovább képzést. Mindkét alkalommal 
Szegeden, Szegedi Nemzetközi Evez�sversenyen és Országos Bajnokságon. Els�sorban az 
„Egyetemi Világbajnokság” jegyében várható feladatokra készülünk fel. Eddig egy 
alkalommal volt szerencsénk a felújított pályán verseny közben közrem�ködni, ezért a pálya 
adta lehet�ségek alapos megismerése a cél. Ha id�nk engedi a jobb bíróteljesítmény 
érdekében szabályismeret és annak végrehajtása mindkét alkalommal napi rendi pont lesz. 
Az egyik alkalommal az els�segély-nyújtási ismereteinket is felfrissítjük. Munkánk 
színvonalát az is emelné, ha több fiatal jelentkezne versenybírónak. Az egy-két éve m�köd� 
fiatal versenybíró nagyon jól beilleszkedett a közösségbe, és minden beosztásban nagyon jól 
ellátják feladatukat. A hibátlan munkát a kisebb terhelés is segítené. Sajnos anyagi okokból 
minimális létszámmal kell a versenyeket lebonyolítani. (pl. az Országos Bajnokságon napi 
10-12 órás, ebédid� nélküli m�szak is el�fordul). 
 
Ebben az évben négy versenybíró-jelölt m�ködött közre gyakornokként különböz� 
versenyeken. Sajnálatos technikai hiba folytán csak hárman vizsgáztak le eddig. Seregély 
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Marcell a T-Com-nál és társvállalatainál ebben az id�ben keletkezett m�szaki hiba miatt 
elérhetetlen volt, és nem tudtuk értesíteni a vizsgaid�pontjáról.  
Sikeres vizsgát tett a vizsgabizottság el�tt, Melis Zoltán korábbi szövetségi kapitány, Pál 
Tibor bíróbizottsági tag, és Pénzes László bíróbizottság elnöke el�tt Hal Melinda, 
Rockenbauer Gabriella és Vári Fruzsina. 
 
Az edz�továbbképzésen többen jelezte, hogy szívesen részt venne a jöv�ben a 
versenybírók tevékenységében, de egyenl�re senki sem kérte a felkészüléshez szükséges 
anyagot. 
 
A 2010. évi verseny naptárt kiértékelte és az elnök-titkár beosztást, majd a  bíróküldést 
elfogadta a bíróbizottság. 
 
A napirendi pontokon kívül, dr. Mészáros László lemondott bíróbizottsági tisztségér�l. A 
sajnálatos bejelentést nem kívánja visszavonni, s�t más tisztségeir�l is lemondani kíván. 
 
Tervbe vettük, hogy még ebben az évben létrhozzuk a versenybírók honlapját, és naprakész 
állapotban m�ködtetjük. 
 
Özvegy Dobiecki Sándorné, országos min�sítés� versenybíró, a férje emlékére az adott év 
legjobb teljesítményt nyújtó bíró tevékenységét elismer� vándor díjat kíván alapítani. Els� 
ízben az Országos Bajnokságon adná át az arra érdemes bírónak.  
 
 
 
Budapest, 2010. április 1. 
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