
BESZÁMOLÓ 

a Magyar Evezős Szövetség versenybíró testületének 2017. évi működéséről 

A jelentés tárgyát képező versenyévadot megelőző év végén Dr Frohner Ilona 

Phd., a versenybíróság elnöke tisztségéről lemondott. Dr. Frohner Ilonával a bíróbizottság 

elnökségéből együtt távozott Raffaj Katalin. A regnáló bizottság kiírása szerint 2017. 

február 18.-án, a Sportszövetségek Székházában (Budapest XIV. k. Istvánmezei út 1.-3.) 

megtartott bírókonferencián új bizottságot választottak a jelenlévő versenybírók. 

Az új bíróbizottság összetétele: 

Seregély Gábor   elnök         

 Jenei Zsuzsanna   elnökségi tag       

 Mészáros Judit   elnökségi tag       

 Pénzes László   elnökségi tag       

 Schwender Zsuzsanna  elnökségi tag 

Az első bizottsági ülésen az éves bíróküldést állították össze. A jelenlévő bizottsági 

tagok (Seregély elnök, Mészáros, Schwender, Pénzes) megbeszélték az új bírók 

képzésével kapcsolatos feladatokat, és kitűzték az oktatások, vizsgák időpontját, a 

gyakorlatok helyét. A bírók minősítését a bizottság jóváhagyta.  

A javaslat szerint Abonyi Bence és Klucsai Róbert a továbbiakban országos 

minősítésű versenybíróként működhetett volna, átminősítésükre végül nem került sor 

2017-ben. 

Az elnök indítványára (és az érintettek előzetes belegyezésével) Váczy Emese 

országos bíró szülési szabadsága miatt ismétlő elméleti vizsgát, Onuska Gábor osztrák 

és FISA versenybíró, tiszteletbeli magyar országos bíró pedig „honosító” vizsgát tett.  

  A 2016. gyakorlati vizsgát bíróbizottsági eljárási hiba miatt megismételtette az 

alábbi jeöltekkel: 

Bersényi Ágoston, Győrfi Fanni, Tikviczki Natália, Bene Viktória és Horváth Katalin. 

A gyakorlati vizsgát Bene Viktóriának is meg kellett volna ismételni, de a véleménye 

szerint az eljárási hibát nem a bíró jelöltek vetették, ezért ebből eredően őket nem érhette 

volna  hátrány. 

Sikeres elméleti vizsgát írt:        

 Duboviczky Zsuzsa,         

 Szlávik Gábor,         

 Windisch Mária         

 Zsombor Zita. 

 

A 2107. évi Országos Evezős Bajnokságon (július 13.-16.) Bersényi Ágoston 

versenybíró az OB elnöke, és 14.-én délelőtt az 1000 méteres rajtnál szolgálatot tevő 

versenybíró magatartása ellen panasszal élt. A verseny színhelyét elhagyta, panaszát 



írásban Pénzes László bizottsági tagnak adta át azzal, hogy juttassa el a MESZ 

főtitkárához, Elnökségéhez és a Gyermekvédelmi, Fegyelmi és Etikai Bizottsághoz. 

Augusztus 12.-én Balatonföldváron a bíróbizottság négy tagja (Seregély, 

Mészáros, Schwender, Pénzes) ülést tartott. A megbeszélés tárgya: Gyalog Cecília, 

MESZ Főtitkár 2017.08.31.-ig a versenyszabály módosítási javaslatokat összeállítását, 

és a szövetségi irodának küldését kérte. A javasolt versenyszabály módosításokat 

Seregély G. továbbította az elnökség felé véleményeztetés céljából. A bizottságoktól 

egyetértésükkel visszaérkezett versenyszabálymódostásokat nem vezette át a 

szabályzatban, és nem terjesztette jóváhagyás céljából az elnökség elé. 

Sport politikai sikernek mondható, hogy a Bledben megrendezett evezős Masters 

versenyre több versenybírónkat is meghívták. A FISA bírók mellett NTO feladatok 

ellátásával bíztak meg bennünket. (ellenőrző bíró, rajtban csapatok behívása, 

díjkiosztásnál az akkreditáció ellenőrzése stb.)                 

 A résztvevő bírók:          

 Bajcsi Bertold          

 Geréby Zsuzsa dr.          

 Mészáros Judit          

 Mészáros László dr.         

 Pénzes László          

 A versenyen való közreműködés jelentős tapasztalatok megszerzését 

eredményezte, mely a 2019. évi Velence tavi Masters verseny megrendezéséhez jelent 

segítséget a fent említett versenybíróknak, és a tapasztaltak átadásával a szervező 

bizottságnak is. (lásd melléklet) 

Az OB-n történtek miatt benyújtott panaszok miatt a Főtitkár, Gyalog Cecília 

Seregély Gábort a MESZ irodába behívatta, és a történtekről meghallgatta. 

Seregély Gábor 2017.október 19.-re bíróbizottsági ülést hívott össze.   

 Az ülésen jelen voltak: Gyalog Cecília főtitkár, Seregély Gábor elnök, Mészáros 

Judit tag, Schwender Zsuzsa Tag, Pénzes László tag.     

 Az ülés napi rendi pontjai: a bírók munkáját segítő felszerelések listájának 

összeállítása, a MESZ bírótestület Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás 

szükségessége miatt javaslatokat kért, és lemondott elnöki tisztjéről Seregély Gábor. 

 Az ülésen a főtitkár egyetértésével Pénzes László lett a bíróbizottság ügyvezető 

elnöke. 

A Seregély Gábor ellen benyújtott panaszokat az „Etikai bizottság” kivizsgálta, és 

Seregély Gábort az ügyben meghallgatta. Figyelembe véve, hogy a sértett felek közül 

senki nem élt panasszal és Seregély G. lemondott elnöki megbízatásáról az „Etikai” 

bizottság szavazattöbbséggel úgy döntött, hogy Seregély G. felé további elmarasztalásra 

nincs szükség. 

Mészáros Judit bíróbizottsági tisztjéről lemondott. 



A bírótestület éves konferenciáját Agárdon tartotta, mely ezúttal két napos volt 

(november 25.-26.)  Az év folyamán csak Szlávik Gábor és Windisch Mária gyakorlatainak 

száma érte el a vizsgára bocsájtáshoz elégséges számot, így a jelöltek közül csak ők 

ketten váltak versenybírókká. Pénzes László az okleveleket, és a vele járó emléktárgyakat 

átadta az új versenybíróknak.         

 A konferencia utolsó napirendi pontja a bíróbizottság ötödik tagjának 

megválasztása lett volna. A konferencia hallgatóinak többsége azonban visszahívta a 

bizottságot, és kisebb létszámú bizottság megválasztásának kiírását javasolta. 

Pénzes László mb. elnök a soron következő elnökségi ülésen a változást, és a választás 

céljára kitűzött időpontot bejelentette. 

Egyebek: 

Az evezősök évről évre növekvő létszáma miatt gyarapodó feladatokat a jelenlegi 

versenybíró tagokkal egyre nehezebben lehet megoldani. A bírók számának növelése 

céljából vonzóvá kellene tenni ezt a tevékenységet.      

 Ezt a közreműködésért járó honorárium növelésével is el lehet érni. Valószínűleg 

ez a javaslat a közeljövőben nem oldható meg, bár tudni illik, hogy egy-egy versenyen 

tűző napon, vagy esőben-szélben a versenybírók naponta 7-12 órán át teljesítenek 

szolgálatot.        

A munkakörülmények javításával is lehetne eredményt elérni. Jobb, 

kényelmesebb, tisztább motorcsónakok beállításával. A motorcsónakban a bíró négy-hat 

órát tölt egyhuzamban. Ha ül nincs háttámla az ülésen, ha áll nem tud kényelmesen állni, 

és nem tud biztosan kapaszkodni. A motorcsónak vezetője is egész nap ugyanott ül. Neki 

sem jó.   

A legkézenfekvőbb a létszám növelése lenne. Igaz, ez nem jelentené azt, hogy 

egy-egy versenyen több bíró működésére lenne fedezet, de legalább nem minden 

hétvégén kerülne sor munkavégzésre. 

A bírók felszerelései közül talán a gigafon készlet megújítás lenne a 

legszükségesebb. Könnyen sérülnek, és némelyiknek nem elég erős a hangja. 

A bírók számára vásárolt célfotó készítésére használt kamera és hozzá egy lap top 

használatának lehetősége, (melyre rá van installálva a célfotó programja), nagy segítség 

lenne a nem MESZ versenyeken közreműködő bíróknak. 

Herceghalom, 2018. április 20. 

Összeállította: Pénzes László 2017. megbízott bíróbizottsági elnöke. 


