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BESZÁMOLÓ
a MESZ Versenybíró bizottsága 2015. évi tevékenységéről
1.

A Versenybíró Bizottság tagjai
Frohner Ilona dr.
Raffaj Katalin
Rockenbauer Gabriella
Stegmayer Éva
Nagy Csaba

2. A bíróbizottság 2015. évi tevékenysége
2.1. Bíróképzés
- A bírói testületbe elméleti és gyakorlati vizsgájuk és felterjesztésük után bekerült:
Kerekes Kornél és Válint Angéla.
- Elméletből 2015. április 11-én vizsgáztak Tikviczki Natáliával (vizsgabizottság: Pénzes
László, Raffaj Katalin és Frohner Ilona), mindhárman megfelelt (min. 80 %-os)
eredménnyel.
- Tikviczki Natália gyakorlatait a jövő évben folytatja.
- Mészáros Judit az országos bírói minősítésének megszerzése után sikeresen vizsgázott a
decemberi FISA vizsgán.
- A 2016. évi bíróképzésre augusztusban 12 fő jelentkezett.
2.2. Bírói továbbképzés
A bírói testület rendszeres éves továbbképzését február 22-én és november 14-én
tartottuk, mindkét alkalommal megfelelő (24 és 28 fős) részvétellel. A következő
továbbképzést kétnaposra, 2016. tavaszára - Veresegyházára - tervezzük.
2.3. Versenybíró- beosztás
A 2015. és 2016. évi versenyekre a verseny elnökeinek és supervisorainak – a
bíróbizottság által való – kijelölése után versenybírói (excel-) táblázatban tudnak
jelentkezni, és a jelentkezésen később módosítani a versenybírók. Ezáltal csak a
szükséges létszám pontosítása és a versenybírók behívása szükséges, amelyet ugyancsak
a táblázat segítségével egyszerűen meg lehet oldani.
Az utazás és szállásigény összegyűjtése ez évben – MESZ által rendezett versenyeken – a
bíróbizottság elnökének volt feladata, 2016-ban már a versenyek elnökei továbbítják az
információt a MESZ-nek, ill. a verseny rendezőjének.
2.4. A versenybírói SzMSz módosítása
A bíróbizottság a bírói szervezeti és működési szabályzat – SzMSz- módosítását a
versenyévad kezdetére ( 2015. március) elvégezte, az Elnökségnek elfogadásra
benyújtotta, de az tárgyalásra még nem került.
2.5. A MESZ Versenyszabályzatának felülvizsgálata, módosítása
Javaslatainkat ez évben folyamatosan tárgyaltuk, az összesítés októberben kiküldésre
került a többi bizottság számára véleményezés céljából. A hozzászólások összegyűjtését
bizottságunk december 10-ére végezte el.
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A versenyszabályzat módosítására tett javaslatok háttere, célja a versenyek
szervezésének, lebonyolításának könnyítése. Azt szeretnénk elérni, hogy a versenyeken,
a versenytanácson csak a közérdekű, legfontosabb tudnivalókról legyen tájékoztatás, és
ne a versenyprogram teljes átírása (futamátsorolás és az új program megfelelő
példányszámú nyomtatása) legyen a legfőbb feladat.
Legfontosabb változtatások:
- Az e-regatta rendszeren keresztül elektronikusan történhet a nevezés, pótnevezés,
lemondás (a bírói továbbképzéseken a bírókat az e-regatta rendszer kezelésére és a
versenyprogram készítésére, kezelésére, valamint a jegyzőkönyv készítésére is
felkészítjük)
- a lemondás, pótnevezés beküldési határideje min. az első versenyszám előtt min. 120
perccel (a versenytanács kezdete előtt 30 perccel), hogy az átsorolásokra és program
nyomtatására is meglegyen a minimális idő.
- Az ellenőrzésben kötelező lesz a csapatok számára a regisztráció.
- Megcseréltük a korosztály és korcsoport elnevezéseket, az korosztály a nagyobb halmaz,
a korcsoport lett a kisebb.
- A minik külön „korosztályt” alkotnak, az eddigi téves elnevezések kiküszöbölésére. Így a
mini korosztály mini 11, mini 12 és mini 13 korcsoportot tartalmaz (versenytáv 1000 m).
A tanulók (14 évesek, versenytáv 1500 m) korosztálya már nem tartalmaz
korcsoportokat.
- A versenybírók megnevezése a beosztásnak, a munkavégzés szerint annak megfelelően
változik: indítóbíró helyett rajtbíró, rajtbíró helyett beállítóbíró.
- Az ellenőrzés, a start és cél közötti kommunikációs kapcsolatot megfelelő technikai
eszközök beszerzésével szándékozunk megoldani.
2.6. Versenybírói felszerelések beszerzése
A februári testületi ülésen megbeszéltek szerint a rendelkezésünkre bocsátott 600 ezer
forint összegből a versenytechnikai eszközök – 6 gigafon, 6 stopper stb. - beszerzésén
kívül a bírói ruházatra is költöttünk - az igények felmérése után -. Minden bíró két MESZ
logóval ellátott világoskék színű inget, ill. blúzt kapott, versenybírói kitűzővel. Sajnos az
ingek mérettáblázata alapján sem sikerült mindenkinek a megfelelő inget, blúzt
kiválasztani. Legközelebb próba után mehet csak a megrendelések leadása.
A hajófogók, és díjkiosztásban résztvevők számára 15 esőruha került beszerzésre.
Javaslat érkezett a legközelebb rendelkezésünkre biztosított keretből a bírók számára
egységes esőruha, sapka beszerzésére is. Hasznos volna esőálló mappák beszerzése és
bírónévvel, az új logóval ellátott kitűző vagy nyakakasztó.

3.

A bíróbizottság működése, eddigi tapasztalatok

Bizottságunk működésének célja, hogy az elkövetkezendő versenyeken egy jó szellemű, jó
hangulatú, a versenyzőkkel emberséges (de nem mindent elnéző) szakértelemmel rendelkező
korrekt bírói csapatot tudjon biztosítani.
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A bíróbizottságot a bírói testület tagjai választották, felelősséget érzünk minden testületi
tagért, szeretnénk többet tenni, hogy a bírók örömmel és jól tudják végezni munkájukat.
Szeretnénk elérni hogy a bírói munka nagyobb elismerést kapjon.
A bizottság tagjai az üléseken aktívak, a csapatszellem többnyire jól működik. Az ez évben
megtartott öt bizottsági ülésen (egy kivétellel) minden bizottsági tag részt vett. Döntéseink
majdnem minden esetben egyöntetű volt. Nagyobb véleménykülönbség Kovács Miklós bírói
kinevezése ügyében volt. A bírói kinevezés feltétele a sikeres vizsga. Kovács Miklós esete
viszont joghézagot mutat. A versenybírói kinevezésnél javasoljuk majd a vizsgára bocsátás
feltételeként betenni a bíróbizottsági véleményének bekérését.
A bíróbizottság tagjai, mint ahogy a testületé is, sokrétű, jó hangulatú közösséget alkot. Bár a
hét közben a munkánk nagyon különböző, a baráti szálak elég szorosak, de többnyire régi
keltűek. Jelenleg szorosabb kapcsolat – az újdonsült bírókkal is - csak a versenyeken
alakulhatnának ki, erre pedig az utóbbi években nagyon kevés idő jut a szorosan egymás utáni
- 5-6 percenkénti - futamok és kora reggeltől sötétedésig tartó versenyszámok miatt. A jó
hangulat megőrzése, a baráti beszélgetésre kapcsolatok, egymás megismerésére kevés idő
marad.
A bíróbizottság véleményünk szerint jól működik, csak kevés alkalommal tudunk ülésezni a
versenyek miatt. Szükség volna a nyári versenyszezon alatt is bizottsági megbeszélésre, ahol a
versenyeken felmerülő problémákat is meg tudnánk beszélni.
Megoldásnak a MESZ versenyek előtti estére tervezett ülés látszik, amely főleg a
Budapesthez közeli Sukorón volna lehetséges. Sukorói szállásaink azonban többnyire olyanok
(kőházban a versenypályán) hogy a budapesti lakhelyű bírók inkább választják a napi
ingázást, annak fáradalmaival együtt.
A nehézségek között első helyen áll a fiatal bírók lemorzsolódása. Ha nem alakul ki kötődés,
a versenybírók és a bírói tevékenység iránt, akkor nagyon hamar más életszerű változás
(párkapcsolat, belefásulás) miatt abbahagyja az újdonsült bíró bírói ténykedését. Több, a
közösséget érintő program szervezését tartanánk fontosnak, amelyet a MESZ is támogat, és
ahol esetleg a bírók hozzátartozói is részt vehetnének (térítés ellenében).
4.

Javaslatok a bírói testület és a bíróbizottság 2016. évi működéséhez

4.1 A versenybíró minősítéshez: a jelölt vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlati vizsga előtt a
bíróbizottság javaslata – ehhez a gyakorlati idő alatt minden bizottsági tagnak betanító bírói
minőségben is kell a gyakornokkal foglalkoznia-.
4.2 A bírói testület tagjai számára lehetőséget biztosítani közös csapatépítő programokhoz a MESZ anyagi támogatásával. A versenyeken kívüli egyéb közös program szervezésével pl.
bírói csapat kiállítása, benevezése külföldi veterán versenyre, kirándulások.
4.3 Bírói eszközök beszerzése
- kommunikációs eszközök beszerzése: telefonhasználat versenyeken – ingyenes percdíjas
flotta, vagy rádiótelefon
- tabletek internetkapcsolattal – ellenőrzés, cél versenyiroda, start közötti információhoz
- pótsúlyokhoz MESZ emblémás textilzsák, homok, vödör, zárható csattal, lepecsételve
- bírói ruházat:
- egységes ing, blúz, kitűző, vagy nyakba akasztós - új logóval
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- egységes kétrészes esőruha –sapka
- egységes – azonos anyagból - különböző fazonú zakó, blézer beszerzése.
4.4

Elektronikus szavazás lehetősége az egyértelmű eldöntendő kérdésekben.

4.5 A bírói munka elismerése, a bírói díjak emelése.
5. A bíróbizottság tervei a 2016. évre
A versenyszabályzat hiányzó mellékleteinek kidolgozása (pl. ergométeres és hosszútávú
versenyek).
- A bírók képzése olyan szintre, hogy az egyes versenyek adminisztrációs munkáit
önállóan el tudják végezni – az e-regattán a nevezéseket kezelni, versenyprogram és
jegyzőkönyv készítését -.
- A MESZ által rendezett szabadidős versenyeken résztvevő versenybírókkal
kapcsolatfelvétel, beintegrálásuk a bírói testületbe, bevonásuk a testület programjaiba.
-

6. Bizottsági ülések és határozatok
Bizottsági ülések időpontjai:
-

2015. január 10.
2015. január 23.
2015. október 5.
2015. október 13.
2015. december 4.

Bizottsági határozatok:
15/01/10/01 Segítők (önkéntesek) működésének szabályozása
A középiskolai diákok számára az éves 50 óra kötelező foglalkoztatásban való részvétel (napi 6 óra)
teljesítése az evezős versenyeken lehetséges, amely előzménye, hogy az oktatási intézmény
szerződést köt a MESZ-szel. Az elmúlt versenyévadon való diákmunka tapasztalatait hasznosítva
megszabtuk, hogy milyen munkát végezhetnek a diákok az evezős versenyeken. Ezek:
Rajtszám begyűjtés, és kiadottak regisztrációja (versenybírók segítőjeként ellenőrzésben)
Mérlegelésnél pótsúly összeállítás
„Lóti-futi” feladatok
Hajófogás
Egyéb MESZ irodai feladatok (versenyiroda adminisztráció, éremosztás, eredmények
kifüggesztése stb.),
A munkavégzés nem irányulhat a versenybíró által végzett munkára:
duda, és zászló kezelése a célban,
beállítás a startban,
időmérés,
motorban a pályabíró mellett
ellenőrzésben a hajók ellenőrzése (pl. lábtartó)
15/01/23/01 A bírói Testület éves költségkerete: A versenybírói testületre fordítható költségkeret
tisztázása céljából főtitkár megkeresése január 30-ig.
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15/01/23/02 Bíróképzés A meghatározott konzultációs időpontokban Szántó Éva és Pénzes László
vezeti a foglalkozást.
15/01/23/03 Rajtszámosztás versenyeken: Egységes táblázat készítése a rajtszám kiadására. Nagy
Csaba elvállalta a megfelelő táblázat elkészítését.
15/01/23/04 Bírói Testület továbbképzése: A febr. 22-én tartandó bírói konferencia témáit 2015.
február 15-ig a bizottság közösen kialakítja és megküldi a bírói testület tagjainak.
15/01/23/05 Versenyszabályzat módosítás para-evezés: A szabályzat módosítási javaslatait a
bizottság megküldi a Paraevezős Bizottságnak
15/01/23/06 Versenyszabályzat módosítás:
megküldi a főtitkárnak.

A szabályzat módosítási javaslatokat a bizottság

15/01/23/07 Versenyszabályzat módosítás: A bizottság tagjai egyes pontjait tárgyalta, de további
egyeztetés szükséges, ezért a bizottság nem hozott döntést.
15/08/28/01 Országos versenybírói kinevezés: Mészáros Judit az elmúlt három versenyévad alatti
munkája alapján a bíróbizottság országos versenybírói kinevezésre javasolja.
15/08/28/02 FISA vesenybírói vizsgára küldés: Javasoljuk Mészáros Judit országos versenybírót –
minősítésének jóváhagyása esetén - .
15/10/13/01 Versenyszabály módosítás : A word dokumentumban változáskövetéssel rögzített
versenyszabály változtatásokat a versenybíróbizottság elfogadja.
15/10/13/02 Versenykiírások: A versenybíróbizottság azzal a kéréssel fordul a versenyek kiíróihoz,
hogy a versenyek kiírásánál a versenytáv szerinti tömbösítésre törekedjenek. A nagy versenyzői
létszámokra tekintettel a mini és tanuló versenyszámok külön verseny keretében kerüljenek
megrendezésre.
15/10/13/03 Versenybírói kinevezések: A bizottság Válint Angéla versenybírói kinevezését elfogadta.
Kovács Miklós versenybírói kinevezését 3-2 arányban nem javasolja (N. Cs. R. G. és S. É. nem, R. K.
és F. I. igen szavazat). A bírói testület véleményét az alábbi kérdéssel e-mailon kikérjük:
Egyetértetek-e azzal, hogy Kovács Miklós megkapja bírói kinevezését, és a Bírói Testület teljes
jogú tagja legyen?” A bizottság a testület döntését magára kötelező érvényűnek tekinti.
- Az e- mailre a bizottsági tagok szavazata nélkül 2 tartózkodó, és négy igen válasz érkezett. Két levél
tájékoztatott arról, hogy a jelenlegi szabályok szerint a kinevezés feltétele a sikeres vizsga, a kinevezésnek
nincs köze a bíróbizottság döntéséhez -

15/10/13/04 Versenybíró nyilvántartás: A bírói nyilvántartásból az SzMSz-ben rögzített
követelmények nem teljesítése miatt törölve lesznek Flehner Péter, Hal Melinda, Kosztolnyik
Tamás, Vári Fruzsina.
15/10/13/05 Versenybíró nyilvántartás: Dr. Till Zsolt többszöri megkeresésre sem teljesítette a
2014. november 29-én választott Bíróbizottság számára az átadás-átvételi kötelezettségét, ezért a
bizottság törli a bírói testület nyilvántartásából.
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15/10/13/06 A Bírói Testület továbbképzése: Időpont 2015. november 14. 10:00 Magyar Sportok
Háza IV. em. tárgyaló (40 fős)
A tervezett program:
Új bírók, és bírótanulók bemutatkozása, Petrity Rudolf: Sportágfejlesztési elképzelések, bírói
tapasztalatok, elsősegély oktatás, Dobieczki díj átadása, Herkules János: e-regatta és a
versenyprogram készítés, Kisfaludi Júlia: Az Aradi evezés 125 éve.
15/10/13/07 Dobieczki-díj: Pályi András a díj 2015. évi jelöltje.
15/10/13/08 Új tanuló bírók: A versenybíróképzés programja nem változik 2015. évihez viszonyítva.
A 12 képzésre jelentkező számára Szántó Éva és Pénzes László tart konzultációt, amelyek tervezett
időpontjai 2016. január 23., és február 6. (az erdei futóverseny előtti és utáni szombat).
15/10/13/09 Versenybírói díjak emelése: Az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül kifizetésre
kerülő napidíjak összegét kérjük 9000 Ft/fő/ nap –ra emelni, azzal, hogy a versenyek elnökei és a
versenyiroda vezetői a sorsolás napjára is részesüljenek díjazásban.

Pécs, 2015. december 15.

a MESZ Bíróbizottságának elnöke

