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Böröcz Bence (elnök), Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi, Váradi Imre
Fluck Réka

Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes.
A napirend Egyebek pontjához az alábbi javaslatok érkeztek:
 Váradi Imre:
o Gyakran ismételt kérdések összefoglalása
o Páros- és csapatversenyek bíráskodásával kapcsolatos képzések
 Böröcz Bence: versenybírói hírlevél
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Az 1. napirendi pont kapcsán minden bizottsági tag nyilatkozott vele kapcsolatban fennálló
összeférhetetlenségekről. A tagok az érintett döntésektől távol maradnak.
Böröcz Bence az alábbiak szerint tájékoztatta a bizottság tagjait az előző bizottsági ülés óta
időszakról és a bizottsági döntések végrehajtásáról.
 Megjelenés az MVSZ weboldalon: a bizottsági tagok adatai frissítésre kerültek és az
aktuális bizottsági dokumentumok (SZMSZ, emlékeztetők, határozatok tára) elérhetők a
weboldalon
 Munkacsoportok
o A referenciaigazolás előkészítésével megbízott munkacsoport e-mailes
kommunikáció útján egyeztet a kívánt tartalmi elemekről. A munkacsoport január
elején személyes találkozó útján tervezi véglegesíteni a javaslatát, amely azt
követően a bizottság elé terjeszthető.
o A K&F panel a következő tagsággal jött létre: Gömöry Ágnes (elnök), Ignácz Károly,
Náray Vilmos, Regényi Zsolt, dr. Szunyogh Zsófia. A felkérés szerint a panel ilyen
összetételben a bizottság jelen felállásával megegyező időtartamra állt fel, azaz
várhatóan 2021 tavaszáig.
 Elnökségi ülés – 2017. november 23.
o Az Elnökség és a Versenybíró Bizottság munkájának kapcsolata
o A Versenybíró Bizottság előterjesztéseinek elfogadása
o A kikért versenyek szerződéseinek megszegése: a Titkárság kérésére a bizottság
levelezés és személyes beszélgetés útján alakította ki véleményét a témában
 A 2018. évi Versenyrendelkezések egyeztetése 2017. november 20-án és 2017. november
29-én. A Versenybíró Bizottság javaslatait a szabályzatot előkészítő munkacsoport egy
kivétellel támogatja. A szabályzat több elemének kidolgozásához szükséges az osztályok
rendszerének megvitatásra, amelyhez a Versenysport és a Nagyhajós Bizottságok
véleményeire várunk.
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Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása:
1.

Versenybírói minősítések 2018. január 1-től

A bizottság ismételten áttekintette a 2017. november 6-án előzetesen megállapított versenybírói
minősítéseket. Az előző bizottsági ülés óta nem érkezett újabb megújítási kérelem.
A bizottság megvitatta az elérhetőségek adatkezelési szempontjait és a késői megújítások türelmi
időszakainak irányelveit.
12/2017 (12.04) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság megállapította a 2018-2019. évekre érvényes versenybírói
minősítéseket.
A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy
 frissítse a versenybírói közösségi levelezőlistára feliratkozókat, majd a
tájékoztassa a versenybírói közösséget az új minősítésekről.
 kérje a versenybírókat, hogy nyilatkozzanak, hogy elérhetőségeik
megjelenítését szeretnék-e korlátozni. (Külön kérés nélkül a versenybírók
telefonszáma és e-mail címe is megjelenik a listán. A nyilatkozatokra kb. 10
napos határidőt kell szabni.)
 a nyilatkozattételt követően kérje a versenybírói minősítések közzétételét az
MVSZ weboldalán.
További késve érkező megújítási kérelmeket a Versenybíró Bizottság már csak azoktól
a versenybíróktól fogad el, akik 2017-ben rendelkeztek minősítéssel. Ha ők legkésőbb
a 2018. évi továbbképzések végéig kérik a minősítésük megújítását, C minősítési
szintre jogosultak a 2018-2019. évekre. Az ezt követően érkező megújítási kérelmeket
a bizottság a Versenybírók minősítési rendszerére hivatkozva elutasítja. A 2019 végén
esedékes megújításkor a bizottság a Versenybírók minősítési rendszerében szereplő
határidőt alkalmazza, türelmi idő nélkül.
2.

A Fellebbviteli Bizottságba bevonható versenybírók azonosítása

A bizottság a Fellebbviteli Bizottság vezetőjének 2017. szeptemberi kérésére válaszként
áttekintette a 2018-2019. évekre érvényes versenybírói minősítéseket, és azonosította azokat a
nemzetközi vagy országos minősítési szintű versenybírókat, akiket egy-egy fellebbviteli
tárgyaláshoz felkérni javasol.
A Fellebbviteli Bizottság továbbra is ad hoc működésű marad, az egyes esetek tárgyalásához
bevont tagok felkérése továbbra is a bizottság elnökének hatásköre marad.
13/2017 (12.04) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság azonosította a 2018-2019. évek fellebbviteli tárgyalásaiba
bevonni javasolt versenybírókat. A neveket levél formájában tudatja a Fellebbviteli
Bizottsággal.
3.

Részvétel az EUROSAF szakember-csereprogramban

A bizottság november 30-i határidővel kérte a versenybírói közösséget, hogy érdeklődésük esetén
jelentkezzenek az EUROSAF csereprogramban való részvételre. A határidőig kettő, a határidőn túl
még egy jelentkezés érkezett. A bizottság a korábbi években alkalmazott szempontok szerint
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értékelte a jelentkezéseket, és mindhárom kolléga részvételét javasolja a programban, közülük egy
versenybíró részvételének anyagi MVSZ-támogatását is kéri.
Az MVSZ csak úgy képes hatékonyan részt venni a csereprogramban, ha Magyarország is
színvonalas nemzetközi versenyekre tud szakembereket fogadni. Versenybírók esetében azok az
igazán értékes események, ahol nemzetközi versenybíróságot jelölnek ki. Korábbi tapasztalatai
alapján Tusnai Gabi felveszi az érintett rendező szervezetekkel a kapcsolatot, és összegyűjti a
nyitott pozíciókat.
A csereprogram éves találkozója 2018. január 27-én, Máltán kerül megrendezésre. A szervezőktől
az MVSZ egyelőre csak korlátozott információkat kapott. Ha felgyorsul az információáramlás, a
Versenybíró Bizottság mindenképp javasolja az MVSZ képviseletét, amelyre Böröcz Bencét jelöli.
A további teendők és részletek egyeztetése a Versenyrendező Bizottsággal is szükséges.

4.

A kiemelt hazai versenyeken közreműködő óvási bizottságok
folyamatával összefüggő további feladatok azonosítása és ütemezése

kijelölésének

Böröcz Bence ismételten beszámolt arról, hogy az Elnökség elfogadta az Óvási bizottságok
kijelölése a kiemelt hazai versenyekre című szabályzatot, és felhívta a figyelmet arra, hogy az
elnökségi előterjesztésben is szereplő módon még bőségesen van teendő a folyamat elindításáig.
A bizottság egyetértett abban, hogy a Versenyrendelkezések módosítási folyamata és a
versenynaptár kialakítása indokolja, hogy a feladatok végrehajtását a bizottság 2018. január elején
folytassa.
14/2017 (12.04) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság azonosította az Óvási bizottságok kijelölése a kiemelt hazai
versenyekre című szabályzat működéséhez kapcsolódó további feladatokat, valamint
megtervezte ezek felosztásának és ütemezésének módját.

5.

Képzések 2018 első félévében

A bizottság kiválasztotta a 2018. évi továbbképzések javasolt időpontját és megtervezte a
versenybírókat érintő programelemek témakörét. A meghívó közzététele 2018. január első hetében
lesz időszerű, a tartalmát egyeztetni szükséges a Versenyrendező Bizottsággal és a Titkársággal.
A bizottság kiválasztotta a kiemelt versenyeken közreműködő versenybírók számára tervezett
workshop időpontját is. A tartalmi elemekkel kapcsolatban felvetődött a vízi gyakorlati képzés
megvalósítása is. A bizottság egyetértett abban, hogy az egynapos tréningen sokkal hatékonyabb
képzést lehet tanteremben megvalósítani. A workshop helyszíne így Budapest lesz, a részletes
tartalmi elemekről később születik döntés.
6.

A vitorlázás versenyszabályai magyar fordításának digitális megjelenése. Az RRS
változási és hibajegyzéke

Több forrásból (versenybírók és versenyzők) érkező visszajelzések alapján jelentős igény van
arra, hogy a versenyszabályok magyar fordítása digitálisan is elérhető legyen. A World Sailing
határozottan szabályozza a versenyszabályok közzétételi jogait. A bizottság azt javasolja, hogy
számos más országhoz hasonlóan, jelenjen meg az ingyenesen elérhető World Sailing
alkalmazásban a szabálykönyv magyar fordítása.
A 2013-2016. évekre érvényes RRS-hez a Versenybíró Bizottság folyamatosan frissítve vezetett
egy változási és hibajegyzéket, amivel minden érintett folyamatosan naprakészen tarthatta a
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könyvét, és az észlelt hibákat automatikusan feldolgozhattuk az újabb kiadáshoz. A bizottság
döntött arról, hogy a 2017-2020. évekre is hasonló módon elkészüljön a jegyzék.
15/2017 (12.04) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság javasolja a Titkárságnak, hogy vegye fel a kapcsolatot a World
Sailinggel, és járjon utána, hogy mi a módja annak, hogy A vitorlázás
versenyszabályainak magyar fordítása bekerülhessen a World Sailing mobilalkalmazás
letölthető dokumentumai közé.
A Versenybíró Bizottság egyetértett az RRS változási és hibajegyzékének
szükségességében, és a 2017-2020. évek ciklusában azt követően adja ki ezt először,
hogy a World Sailing 2017. novemberi konferenciáján elfogadott sürgős módosításokat
kommunikálják.

7.

Egyebek

Váradi Imre javasolja, hogy készüljön egy gyűjtemény a versenybírói tevékenységgel kapcsolatos
gyakran ismételt kérdésekről és válaszokról, amely nyilvánosan publikálható lenne. A javaslat
egyik fő célja, hogy a versenybírói tevékenységgel kapcsolatban érdeklődő, még nem vizsgázott
vitorlázók is könnyebben juthassanak információhoz. A bizottság megvitatta a javaslatot, és kéri
Váradi Imrét, hogy kiindulásként gyűjtsön össze néhány konkrét kérdést, amely közzétételét
hasznosnak gondolja.
Az évente megrendezésre kerülő 1-2 csapatverseny motiválta a javaslatot, hogy a speciális
versenyformák (páros- és csapatversenyek) bíráskodásával kapcsolatosan is legyenek képzések.
A bizottság álláspontja szerint csak a stratégiai döntést követően érdemes akciótervet készíteni
arra, hogy miként lehetséges egy döntőbírói program meghonosítása.
Böröcz Bence kérdésként veti fel a versenybírói közösség rendszeres tájékoztatásának módját. A
bizottság egyetértett abban, hogy az eddig megszokott módon, igényvezérelten küld értesítéseket
a versenybíró kollégáknak fenntartott levelezőlistán. A nagyközönség számára publikus témákban
az MVSZ weboldalán kéri hírek közzétételét.
A következő ülést a bizottság 2018. január 15-én tervezi. A következő bizottsági ülésig esedékes
feladatokat az emlékeztető és a határozatok tartalmazzák.
További kérdések és témák hiányában az ülést 21:00 órakor bezárták.
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