
Beszámoló a MESZ Versenytechnikai Bizottságának 2014. évi tevékenységéről 

 

A bizottság tagjai: 

Wachtler Edit, Mátyók Henrietta, Szántó Éva 

 

Ülések, kapcsolattartás:  

A bizottság az év során egy alkalommal tartott formális ülést. Folyamatos egyeztetések e-mailben 

illetve a versenyek során, és szükség szerint személyes találkozások keretében történtek. 

 

Fő tevékenység: 

A bizottság folyamatosan konzultatív szerepet töltött be a MESZ iroda mellett a versenyek 

előkészítése során. Számos esetben ad hoc konzultációkat folytattunk konkrét kérdésekben. 

A bizottság tagjai a versenyek (MESZ rendezésű) lebonyolításában operatív segítséget is biztosítottak. 

Wachtler Edit számos versenyen személyes közreműködésével (versenyiroda működtetése, 

előkészítés, jegyzőkönyv-vezetés), Mátyók Heni munkaköri kötelességéből is fakadóan a versenyek 

teljes körű szervezésében (előkészítés, versenykiírások, nevezési szoftver kezelése, koordináció, 

versenybírókkal kapcsolattartás, szolgáltatókkal való egyeztetés, az önkéntes segítők koordinálása) 

vállalt szerepet. Szántó Éva a versenyek során különböző jellegű feladatokban működött közre - 

előkészítési feladatok, megvalósítás, speaker, esetenként versenybíró. 

Aktív részvétel a Versenyszabály módosításának előkészítésében. 

 

Továbbra is fő célja a bizottságnak, hogy felhívja a figyelmet és ösztönözze a MESZ versenyek 

esetében a verseny megfelelő technikai feltételeinek biztosítását.  

A bizottság körültekintő elemzést követően ajánlásokat fogalmazott meg a MESZ elnöksége felé. 

Az egyik ilyen ajánlás az országos bajnokság megrendezésével kapcsolatban történt, amelyet csak 

részben sikerült megvalósítani. A körülmények miatt sajnos két részletben került megrendezésre a 

Magyar Bajnokság, júliusban Velencén az utánpótlás, és paraevezős OB, és szeptember elején a 

felnőtt és Masters OB, Sport XXI mini számokkal kiegészítve. A bizottság egyértelműen nem javasolta 

a felnőtt bajnokság és a Diákolimpia együttes megrendezését. Indoklás: az indulást korlátozó 

szabályok terén versenyszabály értelmezési anomáliák, jelentős eltérések a lebonyolítás rendjében, 

MDSZ elvárásokhoz való alkalmazkodás stb. A tapasztalatok beigazolták az előzetes aggodalmakat. A 

Diákolimpia önálló versenyként, esetleg sportág- népszerűsítő esemény részeként történő 

megrendezése szükséges.  

A bizottság a 2014. évi versenykiírásokat átnézte, véleményezte. 

Véleményeztük a 2014. év folyamán előterjesztésre került Versenyszabály módosítási javaslatokat.  

A Para-evezős versenyszabályok elkészítésében segítséget adtunk a para-evezős koordinátornak. 

Kiemelt figyelemmel követtük a MESZ nevezési és versenylebonyolító programjának fokozatos 

bevezetését. A rendszer még további korrekciókat (megfelelő riportok készítése, kiírt kategóriák 

összevonásának lehetősége stb.) igényel. 100%-os működése esetén nagy segítség lesz az 

egyesületeknek, versenyek rendezőinek, versenybíróknak egyaránt. 

A „Versenytechnikai forgatókönyv” c. dokumentumban további pontosításokat végeztünk el.  

A 2014. évi tapasztalatok elemzését követően a 2015. évre megfogalmazott javaslatainkat a 

beszámoló utolsó pontja tartalmazza. 

 



A 2014. évi versenyek tapasztalatainak áttekintése 

 Az elmúlt szezon versenyeinek tapasztalataiból kiindulva javaslatokat fogalmazott meg a 

bizottság a 2015. évi versenyek rendezésére vonatkozóan.  

 Egyes pontokon a MESZ Versenyszabályainak módosítása szükséges a következetlenségek 

megszüntetése és a jelenlegi/kialakulóban lévő gyakorlat szabályban rögzítése okán. Pl. 

versenyengedély kategóriák, versenyzési jogosultságok pontosítása; új nevezési, 

versenyrendezési szoftver bevezetése által szükséges esetleges korrekciók elvégzése. 

 Pozitív a tapasztalat a versenyeken az önkéntesek/közösségi szolgálatosok foglalkoztatásával 

kapcsolatban. Ezt a gyakorlatot, mármint az önkéntesek bevonását folytatni kell a 

továbbiakban is. A verseny rendezésében tudnak segíteni (rajtszám osztás, rajtszám leszedés, 

irodai asszisztencia – fénymásolás, eredmények, rajtlisták kihelyezése, hajófogó szerep a 

rajtban és az eredményhirdetésnél, stb. Ők versenybírói feladatok ellátásába nem vonhatók 

be, és a koordinálásuk sem versenybírói feladat. 

 A Mini Kupa és Diákranglista versenyek szabályrendszerét érdemes áttekinteni. Nem minden 

tekintetben a kiírás szerint történt az értékelése a versenyeknek (pl. duplázások, több 

kategóriában is értékelésre kerültek ugyanazok a versenyzők) 

 

 

Javaslatok a 2015. évi - elsősorban MESZ rendezésű versenyekhez 

Az alábbiakban általános javaslatokat fogalmaztunk meg, az egyes versenyek rendezéséhez konkrét 

szervezési javaslatok kialakítása a következő bizottsági ülés napirendjén szerepel. 

 A Para-evezős futamok lebonyolításához megfelelő biztonsági intézkedésként a pályabíró(k) 

mellett 2 db mentőmotoros jelenlétét javasoljuk. Egy mentőmotoros kíséri a futamot, a 

másik álló pozícióban, a mezőny közeledtekor járó motorral a célban helyezkedik el. 

 A biztonság és a balesetek elkerülése érdekében minden verseny műsorfüzete/információs 

bulletin-je/honlapja tartalmazzon egy pályarendet, amelyből egyértelműen kiderül a helyi vízi 

közlekedés rendje. Ezt jól látható helyen a vízreszálló helynél is ki kell függeszteni. A MESZ 

versenyekhez a grafika elkészítésében Tölgyesi Diana segítségét kérjük (WE megkérdezi) 

 Javaslatok a Velencei-tavi Evezős pályán megrendezett versenyekhez (Kishajós válogató, 

Vidékbajnokság, részben a Diákolimpia) 

o A céltorony mellett legalább 2 db konténer álljon rendelkezésre, 4 

helyiséggel az alábbi funkciókra: technikai helyiség, versenyiroda, 

mérlegelés, elsősegélynyújtó hely/orvosi szoba. 

o A rajtnál (2000 m-es számok) kerüljön kialakításra egy bemelegítő kör a nyílt 

vízen. Cél, hogy a zsúfoltságot elkerüljük, a rajt körzetében, valamint 

szabályozott legyen a hajók haladása a bemelegítés során. 

o A rajtnál is legyen egy legyen mentőmotoros/marsall. A bemelegítésre a nyílt 

vízen kijelölt szakaszt tudja ellenőrizni. 

o A kiegészítő mobil létesítmények kihasználtságát, elhelyezését át kell 

gondolni. Pl. VIP sátor elhelyezése – az elmúlt évben nem volt szerencsés. 

o A versenybírói/szervezői étkezés gyors lebonyolítására megoldást kell találni, 

át kell gondolni. A zsúfolt programú versenyen, mint pl. a Vidékbajnokság, 

nincs idő arra, hogy mindenki eljusson az étterembe ebédelni. Alternatív 



megoldások lehetnek: étkező sátor felállítása a parton a cél közelében;  

hidegcsomag a versenybíróknak és szervezőknek stb. 

o Amíg a felújítások (vizes blokk, 2-es kőház) elkészülnek – ezek kiváltására 

alternatív megoldás a Kishajós Válogató versenyre. 

 Minden (legalább a MESZ által rendezett versenyen álljon rendelkezésre min. 10-12 

db, 2200 m távolságot nagy biztonsággal befogni képes rádió a kommunikáció 

zavartalan biztosítása érdekében (versenybírók, időmérés, tájékoztatás). Ha erre a 

célra rendelkezésre áll forrás, célszerű beszerezni, és nem minden alkalommal 

bérelni a rádiókat. A beszerzésre vonatkozó ajánlatot WE kér több lehetséges 

partnertől (pl. SMARTCOM). 

 A MESZ tudjon biztosítani rajtszámokat az általa rendezett versenyeken. A rajtszám 

készlet pótlására van szükség. Szükség van legalább 15 garnitúra 1-8 rajtszámra, és 3-

4 garnitúra 9-50 rajtszámra (a hosszútávú, üldözéses versenykehez). A két évvel 

ezelőtt – Rockenbauer Gabi támogatásával - készített betűjeles rajtszámokat 

kizárólag azokban a versenyszámokban érdemes használni, ahol a versenyszámon 

belül több döntő futam lebonyolítására kerül sor, pl. mini, diákranglista, Masters 

 A rajtszámok kiadását Szegeden és Velencén a vízreszállás helyén rendezői 

önkéntesek tudják elvégezni. A rajtszámok visszavétele is az önkéntesek feladata – 

közvetlenül a hajó kikötésekor, a kikötő stégen le kell venni a hajóról. A félreértések 

elkerülése érdekében a MESZ rajtszámok legyenek MESZ logóval ellátva. Matricázás 

is megoldás. 

 A tavaszi és őszi hosszútávú versenyeken a tavaly őszihez hasonlóan javasoljuk az 

EVO Chip időmérés alkalmazását. 

 A Szegeden rendezett MESZ versenyeken (tavaszi válogató, OB) szükséges lenne a 

részidőmérés megoldása. Az erre vonatkozó részletes javaslat, ajánlatokkal 

kidolgozás alatt.  

 Az Ergométeres Országos Bajnokságra vonatkozó javaslatok 

o A sportcsarnok elrendezéséhez: a következő futamban résztvevő versenyzők 

jelentkezése a versenyterület egyik hátsó sarkában történjen, szemben a 

nézőkkel, a versenyzők ne a nézőkkel keveredjenek. Legyen annyi szék itt 

elhelyezve, ahány gépet használunk a versenyen. A futamra jelentkezők 

ellenőrzését a versenybírók végzik. Akár bevonulást is lehet szervezni, 

zenére, bemutatással. 

o A mérlegelés adatait jó lenne számítógépen rögzíteni a mérlegeléskor – ne 

kelljen újra gépelni a jegyzőkönyv készítésénél. Az adatok exportálhatók 

legyenek. 

o A hangulat folyamatos „karbantartására” sok zene legyen. 

A Diákranglista verseny összesített eredményeit nem javasoljuk az időeredmények alapján 

kiszámítani. Amíg nem megoldott a fix rajthelyről történő indítása a futamoknak, addig az 

időeredmények nem összehasonlíthatók, az eredmény nem igazságos. Alternatív megoldás lehet egy 

helyezés alapján történő pontrendszer, pl. 7-5-4-3-2-1. Felvetésünket a MESZ Utánpótlás 

bizottságával kell első lépésben megkonzultálni. 

 

Szántó Éva 

A MESZ Versenytechnikai Bizottságának vezetője 


