
Jelentés a Masters Bizottság 2020 évi működéséről 

 
A Bizottság tagjai: 
 
Fehér András 

Karaszi Andrea 

Reith Krisztina 

Réti Géza 

Teiszler Ferenc  

 

A Masters bizottságban 2020. évben határozat nem született. 
 
 

A Masters Bizottság 2020. évben a Covid járványra való tekintettel nem tartott bizottsági 
ülést. Sajnos az egész evezős társadalom – így a masters ágazat is a 2020. évben jelentős 
visszaesést szenvedett el. Az idősebb korosztály különösen ki volt téve a járvány 
veszélyeinek, a legfontosabb masters sportolói elv az volt, hogy éljük túl a járványt. A 
sportolók nagy részének a korlátozás miatt elmaradt a legjelentősebb esemény a Masters 
VB, amit a közeli Linzben rendeztek volna meg. Reméljük, hogy 2021. évben a verseny 
megrendezésre kerül, és a többi hazai és külföldi versenyen is már részt tudunk venni. 
A járvány csökkenésével 2021. június első hetére tervezünk egy bizottsági ülést összehívni, 
immár személyes megjelenéssel. Ezen az ülésen pontosítjuk a 2021. évi célkitűzéseket. 
 
A 2020. évben az alábbi ügyek kerültek a bizottság elé, amelyet on-line kommunikációval 
rendezünk: 
 

1.) A 2020. augusztus 15/16-ra Velencére tervezett Vidék Bajnokság  masters 
versenyszámainak beosztását egyezettük, a Főtitkár Asszony maximálisan figyelembe 
vette a javaslatainkat a versenyszámok beosztásánál. 
 

2.) Fehér András bizottsági tag javaslatára felvetődött a kötelező sportorvosi igazolás 
kérdése, mivel – a pandémia miatt különösen probléma volt – a sportorvosok 
leterheltsége okán a masters versenyzőknek, a sportorvosi igazolás megszerzése. A 
Főtitkár Asszonytól azt a válasz kaptuk – hogy törvény írja elő, ezen MESZ szinten 
nem lehet változtatni. A bizottság a kérdésre a közeljövőben még szeretne 
visszatérni. 
 

3.) Az OB-n a pontverseny számítás kapcsán kérdések merültek fel, mert a 
versenykiírásban félreérthető volt a masters helyezések pontbeszámítása. Ezt a 
kérdést is megnyugtató módon tisztázásra került, ami szintén a Főtitkár Asszony 
közbenjárásával rendeződött. 
 

4.) A bizottság elkezdett szervezni egy masters versenyzői adatbázist, egyelőre 
elakadtunk, mert elsődlegesen a GDPR szabályzatot kell alkotni, illetve amennyiben a 



MESZ rendelkezik ilyennel, örömmel vennénk, ha adaptálhatnánk a masters 
versenyzői adatbázisra is. 
 

5.) A 2020. évben a bizottságban felvetődött, hogy a kiváló masters sportolókat elismerő 
oklevéllel – éremmel, vagy kupával díjaznánk. Ennek a megvalósítása a 2021. év 
feladata lesz. 

 
A bizottság néhány fontosabb célkitűzése 2021. évre, amely gyakorlatilag megegyezik a 
2020. évi célkitűzésekkel, de a fenti okok miatt nem teljesültek. 
 

- A 2020. évre a Bizottság fő célkitűzése: a masters evezősök adatbázis felállítása, 
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 Masters Bizottság célja egy masters versenyzői értékelési rendszer kialakítása, a 
legjobbak érem/kupa/oklevél díjazása 
 

- Továbbra is szeretnénk indítani egy honlapot, amely a masters evezésről szólna, 
hírekkel, hazai és nemzetközi versenyekkel, élménybeszámolókkal, 
edzéstervekkel, sportorvosi információkkal, életmód tanácsadással, 
edzőpartnerek közvetítésével.  

 
- A sportorvosi igazolás megszerzésének az elősegítése – az internetes 

adminisztrációs lehetőségek kihasználásával. 
 
A Masters Bizottság nevében: 
 
 
Budapest, 2021. 05. 05. 
       Teiszler Ferenc 
       elnök 


