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EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről 

 
 

Időpont: 2019. március 26. 18:00 
Helyszín: Magyar Sport Háza 
 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 4. emeleti ovális tárgyaló 
Jelen vannak: Böröcz Bence (elnök), Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi, Váradi Imre, 

Beliczay Márton (videokonferencián) 
 
 
Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes. 
 
A napirend Egyebek pontjához nem érkeztek javaslatok. 
 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
A bizottsági tagok nyilatkoztak a velük szemben a 2. napirendi pontnál fennálló 
összeférhetetlenségükről. 
 
A bizottság elnöke nem tartott külön tájékoztatást az előző bizottsági ülés óta eltelt időszakról, mert 
a napirendi pontok lehetővé teszik, hogy minden aktualitásról szó essen. 
 
 
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása: 
 
1. A 2019. évi versenybírói továbbképzés értékelése 

 
A bizottság februárban és márciusban a Versenyrendező Bizottsággal közösen, két alkalommal 
tartott továbbképzést a szakembereknek, amelyeken összesen 144 fő vett részt. A 
továbbképzések után a bizottság internetes kérdőív segítségével kért visszajelzést a résztvevőktől. 
 
A kérdőívre 21 visszajelzés érkezett, számos szöveges észrevétellel. A bizottság megvitatta a 
hasznos véleményeket, amelyeket a következő továbbképzések szervezésénél igyekszik szem 
előtt tartani: 

 Logisztika: parkolási és jegyzetelési lehetőségek 

 Programpontok: további igény a még erősebb gyakorlati szemléletre, a beszámolók 
rövidítésére; diszciplínák szerint különálló továbbképzések szervezésének lehetősége 

 Előadók, témaválasztás: ifjúsági osztályokban szerzett tapasztalatok, esettanulmányok, 
nemzetközi tapasztalatok 

 
 
2. Óvási bizottságok kijelölése a 2019. évi kiemelt hazai versenyekre 

 
A Versenyrendelkezések 13.6(a) pontja alapján az Optimist, Laser 4.7, Laser Radial (ifjúsági 
korcsoport), 420 és 29er osztályok országos bajnokságának és ranglistaversenyének eseményére 
az óvási bizottságot az MVSZ jelöli ki. A kijelölésekről az MVSZ-en belül a Versenybíró Bizottság 
dönt az Óvási bizottságok kijelölése a kiemelt hazai versenyekre szabályzat alapján. 
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A Titkárság a 2019. évben 15 versenyt azonosított, amelyek a kijelölés hatálya alá tartoznak. A 
Versenybíró Bizottság összesen 65 versenybírói helyre keres szakembereket. 
 
Közvetlen előzmények: 

 2019. február 25.: az érintett versenyeket szervező egyesületek és a résztvevő 
osztályszövetségek számára egyeztetést tartottak, ahol a VBB bemutathatta a kijelölések 
rendszerét 

 2019. február 28.: az Elnökség elfogadta a versenynaptárt 

 2019. március 1.: a VBB megküldte a Titkárság részére az érintett versenyekre kijelölni 
tervezett versenybírók számát és a kijelölési folyamathoz kapcsolódó levélmintákat 

 2019. március 5.: a Titkárság kiküldte a versenybíróknak a felhívást a közreműködésre. 
Ezzel egy időben javaslattételre kérte fel a folyamat többi szereplőjét. 

 2019. március 17.: a felhívásra és a javaslattételi kérésekre érkező visszajelzések 
határideje 

 2019. március 18.: a Titkárság megküldte a VBB-nek a jelentkezések és a javaslattételek 
összegzését 

 2019. március 26.: döntés a kijelölésekről, ahol lehetséges 
 
A javaslattevők közül a Versenysport Bizottság nem élt a lehetőséggel, a rendező szervezetek és 
az osztályszövetségek többsége javasoltak versenybírókat. A kijelölésekkel kapcsolatos 
döntéshozatalnál a bizottság úgy vette figyelembe a szabályzatban szereplő szempontokat, hogy a 
versenybírói jelentkezések mellett elsősorban a rendező szervezetek javaslatként megfogalmazott 
kérését teljesítse. Összeférhetetlenség esetén a döntéshozatalkor a bizottsági tagok a 
szabályzatban szereplő módon jártak el. 
 
A bizottság megvitatta a versenybírók összeférhetetlenségének adminisztrálását. A feladattal 
Váradi Imrét bízza meg, aki nyomon követi a beérkező összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, és 
kétséges esetben jelez a többi bizottsági tag számára, hogy a bizottság döntést tudjon hozni. 
 

2/2019 (03.26) határozat: egyhangú igen 

 
Ahol lehetséges, ott a Versenybíró Bizottság döntött a kiemelt versenyeken 
közreműködő versenybírók kijelöléséről. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy 
folytassa az együttműködést a Titkársággal, hogy a döntések alapján a felkéréseket 
mielőbb megkapják a versenybírók. 
A bizottság megvitatta az összeférhetetlenségek adminisztrációjának módját. 
A szezon közbeni, kijelölésekkel kapcsolatos döntéseket – ha lehetséges – a bizottság 
üléseihez igazítja. Az ülések közötti időszakban a bizottság a témában levelezés vagy 
videokonferencia útján hoz döntéseket. 

 
 
3. A 42. szabály értelmezéseinek magyar fordítása 

 
A 42. szabály értelmezéseinek magyar fordítását utoljára 2013-ban frissítették. Az eredeti, angol 
nyelvű dokumentum ugyan évek óta nem változott, de a versenyszabályok fordítása jelentősen 
frissült. Ez megköveteli, hogy a bizottság áttekintse az értelmezések magyar fordítását, és szükség 
szerint frissítse, hogy az koherens legyen a versenyszabályok által alkalmazott nyelvezettel. 
 

3/2019 (03.26) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy készítse el a 42. 
szabály értelmezései magyar fordításának frissített változatát: Beliczay Márton, 
Gerencsér Gergő és Váradi Imre. 
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A dokumentumot úgy szükséges elkészíteni, hogy abban látsszanak az előző 
verzióhoz képest javasolt módosítások. A javaslat elkészültének határideje: 2019. 
június 30. 
A munkacsoport tagjainak díjazásáról – az elvégzett munka mennyiségétől függően – 
az éves munkatervben szereplő forrás terhére, a bizottság a javaslat elfogadásakor 
dönt. 

 
 
4. Felszerelés-ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentumok véleményezése 

 
A Versenybíró Bizottság és a Technikai Bizottság képviselői 2019. február 13-án találkoztak, hogy 
az előző ülésen megvitatott tervezetekről részletesen egyeztessenek. A megbeszélésen 
elhangzottakat felhasználva, a Technikai Bizottság újabb javaslatot készített a nagyhajós 
versenyek felszerelés-ellenőrzésének témájában. 
 
Az aktuális javaslatban külön dokumentumba szerkesztették a versenykiírások és a 
versenyutasítások elkészítéséhez szükséges szabályokat és a felszerelés-ellenőrzés menetének 
irányelveit. A bizottság véleményezte a frissített dokumentumokat, és felkérte Böröcz Bencét, hogy 
folytassa az egyeztetést a Technikai Bizottsággal. 
 
 
5. Részvétel a Fegyelmi szabályzat módosításában 

 
A Fegyelmi Bizottság 2019. február 9-én levélben fordult a bizottsághoz, hogy segítséget kérjen a 
World Sailing 35. rendelkezésének fordításában. A bizottság megvitatta a kérdést, és felkéri 
Böröcz Bencét, hogy a bizottság tagjai által jóváhagyott tartalommal válaszolja meg a levelet. 
 
 
6. Adatkezelés (GDPR, levelezés és dokumentumok tárolása) 

 
A bizottság megvitatta a Titkárság 2019. február 25-én kelt adatkezeléssel kapcsolatos kérését, és 
felkéri Böröcz Bencét, hogy a bizottság tagjai által jóváhagyott tartalommal válaszolja meg a 
levelet. 
 
 
A következő ülést a bizottság – ha sürgős teendő nem érkezik, munkaterve szerint – a szezon 
közepén, augusztus első felében tartja. 
További kérdések és témák hiányában az ülést 20:15 órakor bezárták. 


