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A versenyzői bizottság névsora: 

Varga Tamás 

Hajdú Zsuzsanna 

Haller Ákos 

Pető Tibor 

Lőrinczy Péter (elnök) 

A versenyzői bizottság névsora nem változott a 2006-os megválasztásuk óta. A Magyar 

Evezős Szövetség Elnöksége 2010-ben az elnök mandátumát meghosszabbította. 

 

Bizottsági ülések: 

A bizottság formálisan e-mailek útján illetve a versenyeken (Vidék Bajnokság, Országos 

Bajnokság) személyesen tartott megbeszéléseket, elsősorban a válogatási pontrendszer 

témakörében. 

 

Főbb tevékenységek 

2010-ben  a Magyar Evezős Szövetség Elnöksége munkabizottságot hozott létre, melybe 

felkérte Ficsor László szövetségi kapitányt, Kelemen István akkori alelnököt és Lőrinczy Pétert 

a versenyzői bizottság vezetőjét, hogy tegyenek javaslatot objektív válogatási rendszer 

kidolgozására. A munka elkezdődött de az elnökség és a szakvezetés turbulenciái miatt 

hamar zátonyra futott, noha a munka teljesen soha nem állt meg az egyeztetések és az 

érdemi feladat lassan haladt. 2012-ben Ficsor László szövetségi kapitányi kinevezése után a 

versenyek súlyozására érkezett javaslat alapján a pontrendszer frissitésre került. A 

szimuláció során kiderült, hogy az ergométeres versenyeken a versenyzők pontrendszerben 

történő testsúly súlykorrigálására van szükség az objektiv eredmények megtartása 

érdekében. Ennek számítása és a szimuláció jelenleg is folyamatban van.  

 

Feladatok 2013-ra: 

1. A versenyzői bizottság átszervezése. A versenyzőkkel történő közvetlenebb 
kommunikáció érdekében (a korábban kipróbált ötletek: a versenyzői bizottságos e-
mail cím és a versenyzői bizottságos fórum a szövetség honlapján nem hozta meg a 
lényegesen intezívebb információáramlást) a versenyzői bizottság tagjait, az elnök a 
klubokból választaná ki a feladatra jelentkezők közül, a területi és személyi 
szempontok figyelembe vételével.  A versenyzői bizottsági tagok közül azok helyére 
akik kevésbé aktívak vagy nem vállalják már a feladatot, így új tagok kerülnének, 
illetve a létszám is bővülne, 10-12 főre, így biztosítva lenne, hogy minden versenyző 



 

közvetlenül, személyesen is elmondhassa a problémáit a versenyzői bizottság egy 
tagjának. 

2. A válogatási pontrendszer véglegesítése Ficsor László szövetségi kapitánnyal, majd 
szakmai konzultáció az Edzői Bizottsággal. 

 

 

Budapest, 2013.február 18.  

 

 

 

Lőrinczy Péter 

versenyzői bizottság elnöke 

 


