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Versenyz�i Bizottság éves beszámoló 
 
 
A versenyz�i bizottság vezet�je, L�rinczy Péter az újonnan választott elnökség által meg lett er�sítve 
pozíciójában. A bizottság tagjai 2006-os megválasztásuk óta változatlanul:  
Hajdú Zsuzsanna, Haller Ákos, Pet� Tibor, Varga Tamás és L�rinczy Péter 
 
A versenyz�i bizottság képvisel�i idén Ficsor László meghívására az Edz�i Bizottság ülésén is részt 
vettek, ahol a bizottság véleményét és álláspontját kifejthette az idén bevezetésre kerül� új válogatási 
rendszer és a szakági edz�k kérdése kapcsán: 
 
Az elnökség 2010 elején munkabizottságot hozott létre, melybe felkérte Ficsor László szövetségi 
kapitányt, Kelemen István alelnököt és L�rinczy Pétert a versenyz�i bizottság vezet�jét, hogy 
dolgozzák ki a válogatási elveket.  

1. A találkozók során a felek egyet értettek abban, hogy egy objektív pontrendszer bevezetése 
kívánatos, amely történhet a versenyz�i bizottság által kidolgozott exceltábla használatával.  

2. A pontrendszer által kialakult sorrend és a válogatottság, illetve a csapatösszeállítások 
kapcsolatára vonatkozólag azonban nem volt egyetértés. 

a. A versenyz�i bizottság azt javasolta, hogy a pontok jelöljék ki a válogatott keretet, a 
csapatösszeállítás pedig a pontszámok szerinti sorrendben történjen, amit�l -megfelel� 
indoklással- a szövetségi kapitány eltérhet. Ezzel a javaslattal Ficsor László is 
egyetértett, Kelemen István azonban kifogásolta. 

• A versenyz�i bizottság egy elnökségi üléseken kifejthette álláspontját a válogatási elvekr�l, és 
a munkabizottság pontozásra vonatkozó konszenzusos javaslatát az elnökség elfogadta, a 
pontos válogatási elvek kidolgozását azonban visszaadta kidolgozásra szeptemberi 
határid�vel a munkabizottságnak, amely munkáját Molnár Dezs� az edz�i bizottság vezet�je is 
segíteni fogja. 

 
A versenyz�i bizottság a következ� javaslatokkal élt, melynek az alábbi eredményei lettek: 

1. A versenyz�i bizottság korábbi javaslatával összhangban a tavaszi 2000m es kishajós 
válogató versenyek futamos rendszerben történtek megrendezésre Velencén. 

2. A pontszámításhoz objektív pontrendszer bevezetését javasoltuk, melyet a munkabizottság, 
majd az elnökség is elfogadott. 

3. Az edzésnaplóval kapcsolatban a visszajelzéseket, és az abban foglalt adatok 
értékelhet�ségét kifogásoltuk/hiányoltuk. Az edzésnapló formátuma 2010t�l megváltozott, a 
könnyebb áttekinthet�ség érdekében, és ígéretet kaptunk, hogy rendszeresen visszajelzést 
kapnak a versenyz�k a kiértékelt információkról. 

4. A versenyz�i bizottság kérésére létre lett hozva közvetlen e-mailcím, illetve WEBes felület, 
ahova a versenyz�k a kérdéseiket/panaszaikat eljuttathatják, sajnos ezen felületek ellenére 
sem érkezik kell� számú visszajelzés/észrevétel, ezért a versenyz�i bizottság megvizsgálja 
annak lehet�ségét, hogy minden klubban közvetlenül is felvegye a kapcsolatot egy-egy 
versenyz�vel, aki az ott szerzet kéréseket/kérdéseket továbbítja a bizottság felé. 

 
 
Budapest, 2010.03.23.  
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