
 
 

MEGHÍVÓ VERSENYBÍRÓI TOVÁBBKÉPZÉSRE 
 
 
A Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottsága 2020 tavaszán is hirdet továbbképzést 
a minősített versenybírók számára, amelyen további érdeklődő sporttársakat is szívesen 
látunk. 
 
A továbbképzés ideje: 2020. március 7. 10:00-15:30 
 
A továbbképzés helye: Hotel Margaréta Balatonfüred 
 Anthemis I-II. terem 
 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 53. 
 
A továbbképzés tervezett programja: 
 
1. Köszöntő, a továbbképzés megnyitása  
   
2. A Versenybíró Bizottság a 2019-2020. években 30 perc 
 Beszámoló a Versenybíró Bizottság 2019. évi tevékenységéről és tájékoztatás a 

2020. évi szakmai tervekről. 
   
3. Vegyes kihívások 90 perc 
 A résztvevők hazai és nemzetközi események tapasztalatai és esetei ihlette 

kihívásokat oldanak meg a képzésen alakított óvási bizottságokban. Az egyes óvási 
bizottságok megoldási javaslatait az összes résztvevő közösen vitatja meg. A 
kihívások olyan különböző témákat érintenek, mint például a korai rajtokkal 
kapcsolatos orvoslati kérelmek, a büntetésvállalási lehetőségek vagy a támogató 
személyekkel kapcsolatos eljárások. 

   
4. Ebédszünet és networking szendvicsekkel és aprósüteményekkel 60 perc 
   
5. Versenybírók a vízen – fórumbeszélgetés 60 perc 
 Miért fontos a versenybírók jelenléte a vízen? Mit várnak el tőlük a versenyzők? 

Hogyan segítik az edzők a versenyzők felkészülését? 
 
A fórumbeszélgetés ilyen, és ehhez hasonló kérdések mentén dolgozza fel a vízi 
bíráskodás, azon belül a 42. szabály bíráskodásának témáját, amely lehetőséget ad 
a továbbképzés résztvevőinek kérdéseire, tapasztalatainak megosztására. 
 
A beszélgetés résztvevői: 

• Böröcz Bence, World Sailing vezető nemzetközi versenybíró 

• Hodács Attila, Optimist edző 

• Nagy Bendegúz, Laser 4.7 versenyző 
 
A beszélgetést moderálja: Molnár Csaba 

   
6. Vegyes kihívások és konzultáció 45 perc 
 A 3. programpont folytatása és tetszőleges témákban felvetődő kérdések, 

tapasztalatok megvitatása. 



   
7. Soft session 45 perc 
 Tanulságok és tapasztalatok nemzetközi vizekről: 

• Böröcz Berta: A szokásos hosszú gardai napok 

• Kárpáti Bence: Döntéshozatal nyolc másodperc alatt 

• Szalontai Tamás: Szélcsendben, bórában 
 
Jelentkezés: 
 
Kérjük, hogy a továbbképzésre 2020. március 2-ig az ide klikkelve elérhető űrlapon keresztül 
jelentkezzetek. 
 
Részvételi díj: 
 
A továbbképzés részvételi díja 8.000 Ft/fő. A részvételi díj a továbbképzést megelőzően 
átutalással, 8 napos fizetési határidővel fizethető. A részvételi díjról szóló számlát alapvetően 
a számlázási cím kapcsolattartója elektronikus levélben kapja meg, hacsak nem kéred a 
jelentkezési lapon a papíralapú számla postázását is. 
 
Helyszíni regisztráció: 
 
A regisztrációra 9:00 órai kezdettel, az előadóterem bejáratánál kerül sor. Kérjük, hogy a 
pontos kezdést lehetővé téve érkezzetek időben a regisztrációhoz. 
 
További információk: 
 
A helyszínen ingyenes parkolási lehetőség elérhető: korlátozott számban a szálloda 
parkolójában, és jelentős számban a szálloda területén kívül, a kerítés mellett. A közösségi 
közlekedést választók a helyszínt Balatonfüred autóbusz- és vasútállomásától kb. 15 percnyi 
sétával közelíthetik meg. 
 
Kérjük, hogy a továbbképzés gyakorlati programpontjainak hasznos megvalósítása 
érdekében a versenybíráskodáshoz is szükséges személyes felszereléseteket (laptop, 
szabálykönyv, további jegyzetek stb.) hozzátok magatokkal. A továbbképzést megelőzően az 
MVSZ Titkárságán, a regisztrációkor a helyszínen megvásárolható A vitorlázás 
versenyszabályai a 2017-2020. évekre angol-magyar kétnyelvű nyomtatott kiadása, ennek 
ára 2.500 Ft. A szabálykönyv elektronikus változata hozzáférhető a World Sailing 
alkalmazásban. 
 
A továbbképzésen való részvétellel a versenybírók számára a Versenybírók minősítési 
rendszere szerint 10 pont kerül jóváírásra hitelesített gyakorlatként. 
 
A továbbképzéssel kapcsolatos általános kérdéseket a versenybiro.bizottsag@gmail.com  
e-mail címre, a részvételi díj fizetésével és számlázással kapcsolatos kérdéseket a 
hunsail@hunsail.hu e-mail címre várjuk. 
 
 
Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottsága 
 
Budapest, 2020. január 28. 
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