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A versenybíró testület 2018. január 20-ai ülésén került megválasztásra a versenybíró bizottság 

tagjaként Pénzes László, Nagy Csaba és dr. Geréby Zsuzsanna, aki a bizottság vezetője. W 

személyi körben nem történt változás 2019-ben. 

A bizottság ülései és döntései: 

- Kerekes Kornél versenybíró országos minősítésre való felterjesztése az Elnökséghez. 

- Kup Katica felterjesztése bírói kinevezésre az Elnökséghez. 

 

-  A bizottság felterjeszti Kiss Gábort, Fehérvári Imrét, Toplak Rolandot, Abonyi 

Tímeát, Varga Verát a Magyar Evezős Szövetség Elnökségéhez versenybírói 

kinevezése végett. 
 

Az Elnökség a bizottság felterjesztésével egyező határozatot hozott minden esetben. 

 

A bizottság ezen túl nem határozati szinten, de több kérdéssel is foglalkozott ülésein. A 

bizottság minden, általa az Elnökség felé beterjesztett állásfoglalások és javaslatok 

kérdésében – a versenybírói kinevezések és minősítések kivételével – kikérte elektronikus 

úton a teljes testület véleményét.  

 

A bizottság e-mail formájában összes döntéséről tájékoztatta a testületi tagokat, illetve a 

bizottsághoz érkező megkeresésekről. 

 

Örömünkre szolgált, hogy 2019-ban is többen jelentkeztek versenybírói képzésre és összesen 

hat új bírói kinevezésre került sor. 

 

2019-ban a Dobieczky díjat a testület szavazata és a bizottság döntése alapján Stubenwoll 

Péterné kapta meg és a díj átadására szokásosan az Országos Bajnokságon került sor. 

 

Az egész évad során a versenybírók minden versenyen a szükséges létszámban részt vettek, 

ahol igényelték a versenybírói közreműködést. 

 

A bírák közül Szántó Éva, Onuska Gábor, valamint Mészáros Judit rendelkezik nemzetközi 

minősítéssel, gyakran vesz részt FISA versenyeken. Ugyanakkor több versenybíró jelentkezik 

minden évben FISA versenyekre NTO munkára. E munkának a hangsúlya a 2019. évi Masters 

Világbajnokságra esett, ahol jelentős létszámban végeztek a hazai bírók NTO munkát. 

 

A bíróknak nagyon csekély az eszözigénye, melyek azonban fontosak. 2019-re már 

megoldódott a gigafon kérdése, azonban a motorcsónakok fizikai állapota aggasztó, olykor 

balesetveszélyesek. Nincs kellő létszámú, jogosítvánnyal rendelkező motorcsónak vezető és 

nincs elég motorcsónak sem.  

 



2019. januárjában került sor a testület két napos képzésére, melyen a versenybírók döntő 

többsége részt vett. E képzésen sor került a saját SZMSZ-ünk módosítására is. E mellett 

számos, a bírói munka szempontjából fontos kérdést beszéltünk meg. A bírák jelentős 

többsége vett részt a képzésen. 

 

A korábbi évhez hasonlóan, 2019-ben is nagy figyelmet tanúsítottak a versenyzők az egységes 

és tiszta ruházatukra valamennyi versenyen. Kevés sárga lap került kiosztásra ruházati gondok 

miatt. Sajnálatos módon a sarkak lekötözése, az egykezes nyitás és az orrlabda, valamint a 

rajtszámok továbbra is problémaként jelentkeztek. E gondot a versenyzők alkalmanként csak 

felesleges piszkálódásként értékelték, holott a rajtszám kivételével e kérdések kizárólag a 

versenyzők testi épségét szolgálják. 

 

2019-ben egyre többször tapasztalták a bírók a versenyzők nem etikus szóbeli 

megnyilvánulásaikat. Egy alkalommal a helytelen beszéd miatt diszkvalifikációra is sor került 

az Országos Bajnokságon. 

 

A versenyek megtartása során csúszások nem voltak, amely a versenyzők 

fegyelmezettségének is köszönhető. 

 

 

 

Csongrád, 2020. május hó 12. napján 

 

 

                                                                                 dr. Geréby Zsuzsanna 

                                                                                 a bizottság vezetője 

 

 

 


