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A bizottság tagjai: 

Wachtler Edit, Mátyók Henrietta, Szántó Éva 

A bizottsági ülések állandó meghívottjai: Ott Zsuzsanna főtitkár, Kovácshegyi Eszter irodavezető 

 

Ülések, kapcsolattartás:  

A bizottság az év során két alkalommal tartott formális ülést. 

 április 4.  
Témák: 2012. évi versenykiírások pontosítása, szövetségi tájékoztató; 2012. évi MESZ versenyekkel 
kapcsolatos feladatok, munkamegosztás; szövetségi iroda/versenyiroda/versenybíróság; a bizottság 
tagjainak közreműködése; legközelebbi versenyek: Kishajós válogató, Szegedi NK; a MESZ 
Versenytechnikai Bizottságának 2012. évre tervezett munkaterve 

 október 25. 

Témák: Versenyszabály módosítási javaslatok megfogalmazása – versenyrendezési szempontok 

alapján, a 2012. évi versenyek áttekintése, tapasztalatok összegzése. 

 

További egyeztetések e-mailben illetve a versenyek során személyes találkozások keretében 

történtek. 

 

Fő tevékenység: 

A bizottság folyamatosan konzultatív szerepet töltött be a MESZ iroda mellett a versenyek 

előkészítése során. Számos esetben ad hoc konzultációkat folytattunk konkrét kérdésekben. 

A bizottság tagjai a versenyek (MESZ rendezésű) lebonyolításában operatív segítséget is biztosítottak. 

Wachtler Edit elsősorban az EVAP rendszer kezelésében (versenyek létrehozása), a versenyiroda 

működtetésében vett részt, Mátyók Heni elsősorban a bajnokságok eredményhirdetéseinek 

előkészítésében, az önkéntes segítők koordinálásában, (pl. országos bajnokságon a hajófogó 

gyerekek összeszedése, irányítása) működött közre; több versenyen a kommentátori/bemondói 

feladatokat is mi láttuk el.  

A MESZ versenyek esetében a verseny megfelelő technikai feltételeinek biztosítását ösztönöztük, 

igyekeztünk ellenőrizni. 

Az elnökség költségcsökkentő, megszorító intézkedéseinek, határozatainak következtében számos 

alkalommal kompromisszumos megoldást kellett keresni bizonyos feladatok megoldására. Ilyen 

tipikusan az időmérés kérdése. Évek óta nem megoldott, hogy legalább Szegeden tökéletes, 3 

részidőt (500 m, 1000 m, 1500 m) biztosító időmérő rendszert tudjunk alkalmazni. Mindenképpen 

szükséges lenne az evezés sportág specifikumaira épülő időmérő rendszer és versenylebonyolító 

szoftver alkalmazása (fejlesztés/bérlés/beszerzés). Az EVAP korlátai számos nehézséget jelentettek és 

jelentenek folyamatosan a nevezések során a nevező egyesületeknek, a versenybíróságnak és a 

szövetségi irodának. Ezért is sürgető egy egységes, nevezési, versenylebonyolító program 

bevezetése. 



 

Kialakításra került egy egységes versenykiírás formátum. A tervek szerint minden versenyrendező 

ebben a formában küldi meg a MESZ részére saját versenyének a kiírását. 

A korábban összeállított „Versenytechnikai forgatókönyv” további pontosításait, kiegészítéseit is 

elvégeztük. A dokumentum segítséget adhat bármely klubnak, versenyrendezőnek az esemény 

előkészítése és megszervezése során.  

A MESZ versenyek programjának összeállításában részt vett a bizottság, a köztük a négynapos 

országos bajnokság programjának összeállításában is. Az érintett bizottságokkal (Edzőbizottság, Túra 

bizottság, Masters Bizottság, Versenybíró Bizottság) konzultációt bonyolítottunk le, mielőtt egy közös 

megbeszélésen a program-tervezet kialakításában részt vettünk. 

 

A 2012. évi tapasztalatok összegzése, megfogalmazott javaslatok: 

1. Országos bajnokság – észrevételek, javaslatok, ötletek 

 A négy napos országos bajnokság programja is nagyon zsúfolt volt. Ennek oka részben a 

sok új versenyszám integrálása (ranglista, Sport XXI stb.) 

 Át kell gondolni a pótnevezés rendjét, benne azt, hogy ki jogosult módosítást leadni, 

annak elfogadását ki szentesíti. Az egész eljárást pontosítani szükséges. Sok kavarodást 

okozott, főleg a Masters számokban, hogy nem az egyesület megjelölt képviselői adták le 

a módosításokat, kéréseket. 

 A versenyiroda szerepét definiálni kell! Jó alkalom a mostani versenyszabály módosítás. 

 A Nevezési/versenylebonyolító szoftver (EVAP) továbbfejlesztése, vagy inkább új 

rendszer készítése !  

 Megfontolások: a versenyegyesülése kezelése, sportorvosi engedélyek kezelése, 

időkülönbségre vonatkozó szabály szerinti figyelmeztető elemek beépítése stb. 

 Hajófogó gyerekek – előre legyenek meg! Legyen felelősük! A nehézség az volt, hogy a 

gyerekek a versenyzők közül kerültek ki, rendelkezésre állásuk esetleges, szervezésük 

komplikált. 

Ötletek: Diákmunkások, iskolák, napközis táborok, önkéntesek stb. Kapcsolatfelvétel 

időben szükséges. A Szegedi Vízisport Egyesülettel konzultálni – helyi szinten mit látnak 

megvalósíthatónak, tudnak-e segítséget adni (kajakos gyerekek) 

 VIP meghívókat időben ki kell küldeni (min. 3 héttel az esemény előtt) 

 Sátrazás ellenőrzése problematikus 

Ötletek: karszalag érkezéskor, megbízással kiadni egy cégnek/személynek 

 Forrásteremtés céljára ötletek:  

„Vásárváros” kiépítése, a standokat piaci ár alatt kínálni a szegedi cégeknek 

Magyar Turizmus Zrt. partnerség 

Rokon sportággal, civil kezdeményezéssel közös rendezvény (ez nem az OB-ra 

vonatkozik), pl. egészségnap – pályázati pénzt szerezni rá 

 Fotós – szolgáltatás is lehet a résztvevőknek, valamint a MESZ megrendeléseket is 

teljesíti. 

 Időmérés megoldása! Álláspontunk szerint legalább az OB-n, az ország első számú evezős 

pályáján képesnek kell lennünk 500 méterenként részidőt mérni! 

 Partnerség a szegedi turisztikai irodával 

 



 

2013. évre tervezett legfontosabb feladatok 

 

 A versenykiírások pontosítás, egységesítése a versenyszabály vonatkozó rendelkezéseinek 

figyelembe vételével 

 Nevezési, versenylebonyolító szoftver alkalmazásának sürgetése, a lehetőségek 

feltérképezése 

 Javaslattétel a MESZ versenyek időmérésének megoldására 

 A versenytechnikai forgatókönyv rövidebb, egyszerűsített változatának elkészítése 

 A négynapos országos bajnokság programjának összeállításában részvétel – erre vonatkozó 

felkérés esetén 

 Folyamatos konzultáció a szövetségi versenyek előkészítése során, konzultációs lehetőség 

biztosítása az egyesületi versenyek előkészítésében 

 A versenyiroda működésének tökéletesítése, elsősorban a nevezések/pótnevezések 

befogadásával, ellenőrzésével, valamint a versenyprogram elkészítésével, a módosításokat 

figyelembe vevő aktualizálásával kapcsolatos feladatok pontos meghatározása a 

versenybíróság és a verseny rendezőjének vonatkozásában. Majd az e meghatározás szerint 

való működés megvalósítása. 

 A mérlegelésre vonatkozó szabályokat, súlyhatárokat, pótsúlyok mértékét laminált lapon 

készítsük el, kerüljön kifüggesztésre a versenyen a mérlegelés helyszínén 

 Mérlegeléshez – kormányos „szabvány” pótsúlyok alkalmazása (akár egyszerű módszerrel, pl. 

csak a tasakot, a zárószerkezet, és ehhez vödörben a homok biztosításával). 

 Javaslattétel a sportág jobb promóciójára a versenyek keretén belül 

 A bizottság munkatervének és a MESZ SZMSZ-hez igazodva ügyrendjének megalkotása 

 

 

 

Szántó Éva 

A MESZ Versenytechnikai Bizottságának vezetője 

 


