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Tájékozató a FISA Versenyz�i Bizottság 2009. évi tevékenységér�l 
 
A FISA Versenyz�i Bizottsága 2009-ben kétszer ülésezett Luzerni világkupa hétvégéjén Luzernben és 
2009 novemberben Dortmundban került sor ülésre, miután a  Joint Comission Meeting FISA 
költségtakarékossági intézkedéseként elmaradt. 2009-ben is a bizottság 1 tagja hivatalos FISA 
delegáltként jelen volt világkupákon, illetve világbajnokságokon.  Én a Rasice-i U23-as 
világbajnokságon töltöttem be azt a pozíciót, ahol a MESZ költségtakarékossági intézkedése nyomán a 
csapatvezet�i tisztség ellátását is vállaltam. 2009-es évben a versenyz� kérd�ív ismét elkészült a 
poznani Feln�tt Világbajnokságra. 
 
A bizottság luzerni ülésén érintettük az évközi világkupák bizottsági jelentéseit, el�készítettük a 
kérd�ívet a világbajnokságra, valamint a kongresszus elé tárt kérdésekben alkottunk véleményt, így 
például  a 2012-es Olimpiai játékok kvalifikációs rendszerér�l a világversenyeken alkalmazott 
továbbjutási rendszerekben tervezett változásokról valamint könny�súlyúak mérlegelési szabályainak 
a FISA rendkívüli kongresszusán hozott döntésével kapcsolatban. 
 
A dortmundi ülésen elemeztük a poznani feln�tt Vb alatt begy�jtött kérd�ívek adatait, áttekintettük a 4 
napos döntök szerint felépített olimpiai programot, valamint ennek hatását a 2010-es világbajnokságra, 
értesültünk a  a szingapúri Youth Olimpic Games szervezésének állásáról, és az Athlete Role Model 
kiválasztásáról, A Costal Rowing szakágban tervezett változásokról, az adaptív evezést érínt� 
problémákról (rajt/cél), Fairness commitee tervezett összetételér�l. 
 
Sajnos er�feszítéseink továbbra sem hozták eredményt a FISA weblapján elérhet� oldalunk rendszeres 
frissítését illet�en, mivel a FISA adminisztratív kapacitása nem tette lehet�vé, hogy az elkészült 
anyagok id�ben felkerüljenek a honlapra. A FISA megtrendült anyagi helyzet miatt az idei évre sem 
tudtak bíztatót ígérni ez ügyben.  
 
 Bizottságunk év során a kiesett Daisaku Takeda pótlására nevezett lehetséges jelölteket is áttekintette,  
egyébiránt mindenki tehát a bizottság vezet�je egyben FISA Executive Committee tag Jean Christophe 
Rolland (Franciaország), és tagjai  Igor Boraska (Horvátország), Amber Halliday (Ausztrália), Lenka 
Wech (Németország),  Elsisabeta Lipa (Románia),  és jómagam részvételével. A lehetséges jelölt a 
kanadai Ian Brambell volt december elején. 
 
Jean Christophe emellett immár rendszeres tagja lett a korábbiakhoz képest sajnos gyakrabban ülésez� 
Dopping meghallgató bizottságnak, melyet évközi vagy versenyek során elvégzett és pozitív 
eredményt hozó teszt után ül össze és hoz döntést a meghallgatást követ�en. 
 
Célunk változatlanul új kommunikációs csatornákat nyitása a versenyz�k felé, ennek megvalósítására 
2009-re tervezett web alapú kérd�ívünk web alapú változata ugyan nem jött létre az anyagai 
megszorítások miatt ,de kér�íves felmérésünk tovább élt melyhez ezúton  várjuk, azon kérdéseket, 
témaköröket, melyek érdekelnék a nemzeti szövetséget és egyesületeket. 
 
A MESZ költséghatékonysági intézkedésit támogatandó luzerni repül�jegyem és németországi 
találkozó költségeit FISA által adott hozzájárulást kiegészítve saját magam finanszírozom, illetve 
állom az összejövetelek okán kiesett jövedelmemb�l keletkez� veszteségeimet. 
 
2010 elején még részt vettem Lyonban a soron következ� Joint Commission Meetingen, mely egyben 
Versenyz�i Bizottsági tagként az utolsó ülésem volt, mivel családi okok miatt a bizottsági munka 
átstrukturálódása nyomán meg növekedett id�ráfordítást tovább nem vállalva, mandátumom 2011 végi 
lejárta el�tt tagságomtól visszaléptem.  
Ezúton köszönöm meg bizottsági munkámhoz az elmúlt 9 évben a MESZ részér�l nyújtott támogatást 
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