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2011 őszén a MESZ iroda felhívást tett közzé, hogy a klubok küldjenek sporttársakat a következő év
tavaszán induló evezős versenybíró tanfolyamra. 2012. január 21.-én a Ott Zsuzsa, Stegmayer Éva,
Dobieczky Sándorné, Pál Tibor, Seregély Gábor, és jómagam részvételével az erdei futóverseny után
megszervezett találkozón az előttünk álló évről, versenyekről beszélgettünk. Majd a korábban a
MESZ irodában Ott Zsuzsával, Pál Tiborral összeállított bíró képzés tematikáját, és programját
egyeztettük. Seregély Gábor javasolta, hogy szívesen bonyolítja az egészet egyedül. Hivatkozva
korábbi munkaköri tapasztalatára, különösen alkalmasnak érzi magát erre a feladatra.
A képzésre huszonhét fő jelentkezett, melyből az elméleti oktatásokon tizennyolcan vettek részt. A
tizennyolc. A szóbeli vizsgára Seregély Gábor kérte Vácy Emese segítségét. Így azt ketten
bonyolították le. A vizsga eredményéről a mai napig még nem kaptam jelentést. A gyakorlati
oktatáson a nagy létszám miatt egyedi behívás alapján vettek részt a gyakorló bírók, mely beosztást
Seregély Gábor készítette. A gyakorló bírókat ennek alapján hívta be. A beosztásról nem adott
tájékoztatást senkinek. Sem nekem, sem az aktuális verseny elnökének. Ezért a gyakorlati
foglalkozások során a foglalkoztatásban voltak fennakadások (pl. nem olyan motorcsónak, amiben
három ember követhette a futamot). A sikeres gyakorlati munkáról, a megfeleltekről eddig nem
kaptam jelentést. Seregély Gábor a januári, Pályi András lakásán tartott „elnökségi” ülés után a MESZ
irodába, Szántó Évának lediktálta annak a hat főnek a nevét, akik az SzMSz szerint versenybíró
minősítésre javasolhatók. Ezek a személyek a következők: Abonyi Bence, Bereczki Boróka, Klucsai
Róbert, Kosztolnik Tamás, Orgován Márton, Petrovszki Edit dr.
A működési szabályzatunk szerint, aki öt évet meghaladóan folyamatosan aktívan részt vesz
versenybíróként evezős versenyeken, országos bírónak minősíthető. SzMSz 5. szabály. 1./c. A
Versenybíró Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a versenybírók működését és ennek
alapján minősíti őket.17. szabály, (3) Országos Versenybíró lehet az versenybíró, aki Versenybíró
minősítéssel 5 versenyszezonban működött, és alkalmassága alapján a Versenybíró Bizottság
szótöbbséggel hozott döntésével az Országos Versenybíró minősítésre alkalmasnak tartja, a
minősítés megadására a MESZ elnöksége elé terjeszti. Az Országos Versenybíró a minősítést a
MESZ elnöksége határozatával szerzi meg. Ezért Raffaj Katalint, és Rockenbauer Gabriellát
országos bírói minősítésre módisítani javaslom az elnökség felé.
Seregély Gábor az SzMSz 19. szabályára hivatkozva törölte Till Zsolt minősítését.
19. szabály. A minősítés megtartása
(1) A versenybírók a már megszerzett minősítést aktív működésükkel kell, hogy megerősítsék.
(2) A versenybíró minősítése megtartásának további feltétele a továbbképzéseken való aktív
részvétel. (lásd. 20. szabály).
(3) Azt a versenybírót, aki a versenyeken vagy továbbképzéseken rendszeresen nem vesz részt,
vagy működésével kapcsolatban egyéb kizáró ok merül fel, a minősítések versenyszezon végi

felülvizsgálata keretében a bizottság egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal törli a
minősített bírók közül, vagy egyéb, a versenybírói működéssel összefüggő szankciót alkalmaz.
(4) A bizottság titkára által jelzett alábbi esetekben a bizottság dönt a versenybírói minősítés
törléséről:
a) ha a 15. szabályban leírt előfeltételek vonatkozásában kizáró ok merül fel;
b) ha két egymást követő évben a versenyeken nem működik közre;
c) ha két éven belül a továbbképzések egyikén sem vesz részt;
d) ha egyéb kizáró ok merül fel.
Az Elnökség a kizárás tényét, körülményeit, és szabályait megvizsgálta, és Till Zsolt minősítésének
megtartása mellett döntött.
Ebben az évben idáig lényegesen kevesebben jelentkeztek versenybírónak. Ezért az általános
gyakorlat szerint gondoltam a foglakozásokat lebonyolítani. Az előtt a verseny előtt, amelyre behívjuk
a jelöltet kap az adott feladatról elméleti oktatást, és egy kiváló országos minősítésű bíró mellé
beosztva kapja meg a gyakorlati képzést.
Az év során gondokat okozott a versenyszabály azon pontja, mely szerint versenybírót csak 70 éves
korig lehet bíróként beosztani. A bírók létszáma miatt nem is lehetett mindig betartani.
Ez ideig még nem jelentkezett senki, hogy ebben az évben nemzetközi bíró vizsgát tegyen.
Év közben a versenybírók foglalkoztatása a tervekhez képest változott. Ezért nem egyenletes a
leterhelés. Az egyenlőtlen terhelést a bírók vállalása módosítja.
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A versenyekre nem egyszer költségtérítés nélkül, teljes ellátás fejében megyünk, és működünk közre
egész nap. Szeretjük ezt a tevékenységet. De van olyan sporttársunk, akit csak akkor tudunk elhívni
ilyen versenyekre, ha megszervezhető a szállítása. Évek óta nem kértem a bírók díjazásának
rendezését, mert ismerem az evezés anyagi hátterét. Jelenleg napi hatezer forint a bíróknak adható
juttatás. Véleményem szerint a költségtérítés, és ellátás mellett is meglehetősen alacsony. Kérem az
elnökséget, ha majd lehetővé válik a bíró munkájának magasabb szintű elismerése, akkor rendezzük
ezt közösen.
A versenyeken öt panasszal, és két óvással foglalkozott a versenybíróság. Ebből egy óvást az Országos
Bajnokságon a FEC képviselői nyújtottak be, akik az elutasító döntés után éltek fellebbezési
lehetőségükkel. A fellebbezésüket az MESZ elnökségének jelenlévő tagjai (az Elnökség
határozatképes létszámban volt jelen) tanúk meghallgatása után a versenybírók mulasztásának
megállapítása mellett elutasította.

Budapest, 2013. január 12.
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