EMLÉKEZTETŐ
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről
Időpont:
Helyszín:

Jelen vannak:

2018. július 27. 18:00
Balatonfüredi Yacht Club
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2.
Tárgyaló
Böröcz Bence (elnök), Beliczay Márton, Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi,
Váradi Imre

Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes.
A napirend Egyebek pontjához az alábbi javaslatok érkeztek:
 Tusnai Gabi:
o A Versenybíró Bizottság szerepe a jelenlegi MVSZ szabályzatok harmonizálásában
 Böröcz Bence:
o Versenybírók közösségi média használata
o Versenyek ellenőrzése
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Egy bizottsági tag sem nyilatkozott vele szemben fennálló összeférhetetlenségről a napirendi
pontok kapcsán.
Böröcz Bence korábban levélben tájékoztatta a bizottság tagjait (majd azt az ülésen szóban
egészítette ki) az előző bizottsági ülés óta időszakról és a bizottsági döntések végrehajtásáról.
 Április 7-én lezajlott a kiemelt versenyeken közreműködő versenybírók számára szervezett
workshop. A képzési alkalmon összesen 17 versenybíró vett részt. A visszajelzések
alapján jó módszerekkel hasznos ismereteket sikerült átadni.
 A bizottság 13 kiemelt versenyre összesen 62 versenybírót jelölt ki, pillanatnyilag az összes
azonosított pozícióra van visszaigazolt felkérés. Az érintett versenybírók egyenruhái
elkészültek, és visszamenőlegesen, a szezon első két versenyén közreműködő kollégák
számára is átadásra kerül.
 A Versenyrendező Bizottsággal közös kérésünk alapján az Elnökség felkérte Friedl Mihály
elnökségi tagot, hogy a két bizottság és az elnökség között működjön közre
kapcsolattartóként.
 Az Elnökség felkérésére a Nagyhajós Bizottsággal közösen javaslatot tettünk a
versenyszabályok módosítására úgy, hogy a nyílt többtestű osztály hajói szabályosan
nevezhessenek a Kékszalagra. Az Elnökség határozatképtelensége miatt nem vitatta meg
a bizottság jelentését. A NHB megküldte a javaslatot az osztályszövetség május 12-i
közgyűlésére, ahol megfontolhatták, hogy az osztályszabályokat miként módosítják.
 Az összes EUROSAF programban delegált szakemberrel sikerült kapcsolatba lépni.
 Versenyszabályok digitális közzététele: a World Sailing alkalmazás tartalmazza a
versenyszabályok magyar nyelvű fordításának PDF változatát és az integrált
(hivatkozásokkal ellátott) elektronikus szabálykönyvet.
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Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása:
1.

A Versenybíró Bizottság tevékenysége 2018 első félévében

A bizottság a feladatok belső felosztása szerint az alábbi témákban hallgatott meg beszámolókat:
a. Versenybírói jelentések, versenyek tapasztalatainak összegzése (Tusnai Gabi)
 Részletes összefoglaló a kiemelt hazai versenyek jelentéseiből és a további
versenyek jelentéseinek áttekintése.
 A jelentések kitöltésével kapcsolatban (különös tekintettel a szöveges
összefoglalóra, nevezett hajók számának osztályonkénti bontására) érdemes
továbbképzésen iránymutatást adni a szakembereknek.
b. Referenciaigazolások adminisztrációja, értékelése (Tusnai Gabi)
 Egyetlen referenciaigazolás érkezett eddig.
c. Óvási bizottságokat kijelölő folyamat (Gerencsér Gergő)
 Részletes statisztikát tartalmazó jelentés a folyamatról.
 Javasolt további versenybírók bevonása a programba.
d. Összeférhetetlenségek adminisztrációja, értékelése (Váradi Imre)
 Az értékelt összeférhetetlenségek listaszerű bemutatása.
 A következő továbbképzésen javasolt az összeférhetetlenségi döntések
bemutatása az okának jellege alapján, hogy a kiemelt versenyeken kívüli
eseményeknél is hasonlóképp értékeljék ezeket a versenybírók.
e. Kérdezz-felelek szolgáltatás (Beliczay Márton)
 Az eddig publikált kettő K&F bemutatása.

2.

Versenybírói tanfolyam előkészítése

A 2018. évi munkatervnek megfelelően a bizottság novemberben versenybírói tanfolyamot tervez.
A képzés két hétvégét fog érinteni, ebben egy egynapos szabályismereti workshop és egy 2,5
napos vizsgával záruló tanfolyam szerepel. Habár a workshop nem követelmény a versenybírói
minősítéshez, az ezen való részvétel motiválása céljából javasolt a tanfolyam részvételi díjába
beleérteni ezt.
A bizottság megállapodott a javasolt időpontokban, amelyeket az elérhető helyszín befolyásolhat.
A részletes tematikát és a felhívást a bizottság várhatóan szeptember elején készíti el és teszi
közzé.
A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy kezdje meg az egyeztetéseket a Titkársággal a helyszínt,
az időpontokat és a költségvetést tekintve.

3.

Visszajelzések gyűjtése az óvási bizottságokat kijelölő folyamatról

A bizottság jóváhagyólag elfogadta a versenybíróknak, a rendező szervezeteknek, valamint az
osztályszövetségeknek, versenyzőknek és támogató személyeknek szóló kérdőívek tartalmát,
amelyek digitális előkészítését Böröcz Bence vállalta.
4.

Módosítási javaslatok a 2019. évi Versenyrendelkezések összeállításához

A 2019. évi Versenyrendelkezésekhez készülő módosítási javaslatok az Elnökség 78/2018
határozata alapján 2018. augusztus 31-ig adhatók be. A napirendi pont megvitatása alapján a
bizottság javaslatait Tusnai Gabi és Gerencsér Gergő augusztus közepéig a kért formában
összeállítja, majd megküldi a bizottság többi tagja számára véleményezésre.
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A bizottság az előző évek tapasztalatai alapján aggodalmát fejezte afelől, hogy a témában
született elnökségi határozat nem jelöl ki munkacsoportot, amely az érintettek javaslatait
véleményezné, és nem azonosít időbeosztást, amely a javaslatok megvitatásának ütemezését és
az Elnökség elé döntéshozatalra terjesztett verziók időzítését rögzítené. A bizottság felkéri Böröcz
Bencét, hogy vegye fel a kapcsolatot a Titkársággal ennek tisztázása céljából.
5.

Egyebek

Az MVSZ szabályzatainak, így az Alapszabály harmonizálásában is résztvevő szakemberek
kijelölése szükséges. A bizottság ide kapcsolódó specifikus feladatokban csak akkor kíván részt
venni, ha erre külön megkeresést kap.
A bizottsághoz több irányból érkeztek visszajelzések egy versenybíró közösségi médiában
tanúsított magatartására hivatkozva. A bizottság megvitatta a kérdést, és levélben tájékoztatja az
érintett versenybírót az elvárt magatartásról. A közösségi média használatáról a következő
továbbképzésen szükséges széles körben is tájékoztatni a szakembereket.
Az Elnökség visszavonta a versenyek értékelésével kapcsolatos korábbi határozatát. A bizottság
javasolja, hogy a 2019. évi versenyek ellenőrzésének megtervezését az MVSZ a korábbi évek
tapasztalatait felhasználva, egy alulról építkező, átlátható folyamat alapján készítse elő. A
bizottság továbbra is vállalja, hogy a versenybíró jelentésekből kinyerhető információk alapján
nyújt segítséget a versenyek értékeléséhez.
A következő ülést a bizottság szeptember első felében tartja. A következő bizottsági ülésig
esedékes feladatokat az emlékeztető tartalmazza.
További kérdések és témák hiányában az ülést 20:15 órakor bezárták.
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