Jelentés a Masters Bizottság 2019 évi működéséről

A Masters Bizottság 2019 év elején megújult. Az új tagok, Karaszi Andrea, Reith Krisztina és Teiszler
Ferenc, a régi tagokkal, Fehér Andrással és Réti Gézával együtt 5 főre egészítették ki a bizottság
létszámát.
Az újjáalakulást követően 2019 február 01-én bizottsági ülés tartottunk, amelyen megbeszéltük a
Bizottság feladatait, és a 2019 évre kitűzött terveket.
A bizottsági ülésen a z alábbi feladatokat tűzte ki 2019 évre
- A 2019 évre a Bizottság fő célkitűzése: a masters evezősök megkeresése, és minél
nagyobb számban történő bevonását az evezős életbe.
- A felkutatás és kapcsolattartás elsődleges eszköze az on-line felületek. A Facebook
Veterán Evezősök Baráti Társasága csoport jelenleg 767 taggal rendelkezik, ezt ki
szeretnénk használni.
- Az on-line megkeresések mellett a személyes kapcsolatokon keresztül is sok volt
evezőshöz el szeretnénk jutni.
- Az adatbázis létrehozásánál maximálisan figyelembe vesszük a MESZ GDPR szabályzatát
(ha van ilyen)
- Internetes kérdőívvel mérjük fel, hogy milyen feltételek hiányoznak ahhoz, hogy több
evezőst tudjunk visszacsábítani az evezéshez.
- A 2019 évi MESZ masters versenyeknél kezdeményezünk egy „meeting point”-ként
működő masters sátor felállítását, ahol minél több érdeklődőt szeretnénk összehozni.
Erre vonatkozóan a versenyek (Budapest Bajnokság, Vidék Bajnokság, OB, Masters VB)
költésvetésénél kezdeményezünk a MESZ-nél a sátor költségeit.
- 2019 évben szeretnénk indítani egy honlapot, amely a masters evezésről szólna, hírekkel,
hazai és nemzetközi versenyekkel, élménybeszámolókkal, edzéstervekkel, sportorvosi
információkkal, életmód tanácsadással, edzőpartnerek közvetítésével. A holnap
beindítására és finanszírozására a MESZ-től támogatásra pályázunk.

A Bizottság a fenti feladatok közül lényegében egyet sem tudott megvalósítani. A célok tekintetében
a bizottság továbbra is a fenti célokat szeretné megvalósítani.
A kudarc okai: részben nem lett felmérve a feladatokhoz szükséges munka- és időráfordítások, a
feladatok megvalósítására nem lettek kijelölve felelősök.
A Bizottság működésének pozitív hozadéka, hogy a korábban versenyzői és sportvezetői
kezdeményezést, mely szerint a hendikep időjóváírás eltörlését, és a FISA Masters kategóriák külön
díjazását a MESZ versenyein alkalmazzák, megvitatták, és az előnyeit – hátrányait a MESZ elnökségi
ülésen bemutatták. Ennek eredményeképpen 2019 évtől a MESZ versenyeken a hendikep
időjóváírást eltörölték, és a FISA életkor kategóriákat alkalmazva kategóriánként történt az eredmény
megállapítása.
A Masters Bizottság nevében:

Teiszler Ferenc

