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EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről 

 
 

Időpont: 2019. augusztus 21. 16:00 
Helyszín: Budapest 
Jelen vannak: Böröcz Bence (elnök), Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi, Beliczay Márton 

(videokonferencián: 1-2. napirendi pontoknál), Váradi Imre 
(videokonferencián: 1-2. és 5-6. napirendi pontoknál) 

 
 
Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes. 
 
A napirend Egyebek pontjához nem érkeztek javaslatok. 
 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Egy bizottsági tag sem nyilatkozott vele szemben fennálló összeférhetetlenségről a napirendi 
pontok kapcsán. 
 
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 42. szabály értelmezéseinek magyar fordítása 

 
A 42. szabály értelmezési fordításának aktualizálásával megbízott munkacsoport beszámolt, hogy 
a dokumentumban lényegi módosítást nem lát szükségesnek, és további időt kér arra, hogy a 
versenyszabályok nyelvezetével és a köznyelvvel való egységesítéssel kapcsolatosan javaslatot 
tegyen. 
 
 
2. 2019. évi versenyek eddigi tapasztalatai 

 
A bizottság áttekintette a 2019. évben eddig lezajlott versenyeken összegyűlt tapasztalatokat, és 
azokat az alábbi négy egységben összegzi. 
 
A kiemelt hazai versenyekkel kapcsolatosan (ahol a bizottság dönt a versenybírók kijelöléséről) a 
rendező szervezetek és a versenybírók visszajelzése szerint időnként nehézkes a megkövetelt 
számú versenybírói motoros biztosítása. Az idei szezon közepére működésbe lépett a kiemelt 
versenyeket szervező tagegyesületek között egy olyan együttműködési rendszer, amely szerint a 
közelmúltban beszerzett motorosokat versenyről-versenyre kölcsönösen egymás rendelkezésére 
bocsátják. A bizottság következtetése és javaslata, hogy ezt a hasznos kezdeményezést érdemes 
tovább folytatni, és a hosszú távú együttműködések céljából precízen adminisztrálni. A személyi és 
tárgyi erőforrások általános szűkösségének orvoslását a bizottság a versenynaptár még 
összehangoltabb összeállításában látja, ahol konkurens igények esetén a kiemelt versenyek 
élveznek elsőbbséget. 
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A bizottsághoz a 2019. május 3-5. között megrendezett Majthényi Zsombor Emlékverseny kapcsán 
érkezett azzal kapcsolatos visszajelzés, hogy az óvási bizottság egyik tagja pontatlanul jelent meg 
a versenynapokon. A versenybírók tevékenységével kapcsolatos visszajelzéseket a bizottság 
minden esetben komolyan veszi, és azokat súlyuk szerint értékeli. A bizottság megvitatta az 
érintettektől begyűjtött információkat, és a tagok egyhangú döntése alapján felkéri Böröcz Bencét, 
hogy egy egyeztetett tartalmú levélben válaszoljon az érintetteknek. 
 
A bizottság részletesen foglalkozott a Nádas Cup eseménysorozat versenyrendszerre gyakorolt 
hatásaival. Az észrevételekkel és a javaslatokkal az alábbi témák mentén egy egyeztetett tartalmú 
levélben keresi fel a Magyar Optimist Osztályszövetséget (mint a legnépesebb érintett osztályt), a 
Versenysport Bizottságot és a Titkárságot: 

 az események státusza, 

 az eseményeken alkalmazott szabályok, 

 versenybírók szerepe ifjúsági versenyeken, 

 konkurens erőforrások, 

 megoldási javaslatok a kihívásokra. 
 
A 2019. évi Kékszalag tapasztalatai alapján a bizottság a kérdezz-felelek munkacsoporttal 
együttműködve előkészít egy kérdést a World Sailing Q&A munkacsoportja számára, amelyben az 
óvási határidő kiterjesztésének mértékéről kér állásfoglalást. 
 
 
3. Versenybírók felszerelése a kiemelt hazai versenyeken 

 
Az MVSZ a 2018. évben személyes használatú felszerelésként pólókat (egyenruhát) és sárga 
zászlót biztosított a kiemelt hazai versenyeken közreműködő versenybíróknak. A 2019. évben, 
habár a bizottság forrásigényében megjelölte, hogy folytatni kéri ezt a tevékenységet, 
forráshiányra hivatkozva elmaradt a megvalósítás. A versenybíróktól több megkeresés érkezett a 
bizottsághoz, hogy számíthatnak-e folytatásra, a bizottság pedig eltökélt ennek megvalósításában. 
 
2019 tavaszán további, versenybírói tevékenységben is használható eszközök (mentőmellények 
és VHF rádiók) beszerzésére került sor. Az MVSZ szándéka szerint ezeket a kiemelt hazai 
versenyeken ideiglenes használatú felszerelésként biztosítanák a közreműködő versenybíróknak. 
 

4/2019 (08.21) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság elfogadta a Versenybírók felszerelése a kiemelt hazai 
versenyeken MVSZ szabályzat munkapéldányát, és felkéri Böröcz Bencét, hogy az 
MVSZ Elnöksége elé terjesztéshez szükséges további részleteket egyeztesse a 
Titkársággal, majd az így véglegesített szabályzatot terjessze az Elnökség elé. 

 
 
4. Minősítések megújítása 

 
A regisztrált versenybírók jelentős részének (azt a csoportot kivéve, akik a 2018. novemberi 
tanfolyam résztvevői voltak) 2019. december 31-ig jár le a versenybírói minősítése, ezek 
megújítása szükséges. 
 

5/2019 (08.21) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság egyeztette a 2019. december 31-én lejáró versenybírói 
minősítések megújításával kapcsolatos folyamatot és teendőket. 

 
A bizottság értékelte Misley József versenybírói minősítésének aktiválásával kapcsolatos kérelmét. 
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6/2019 (08.21) határozat: egyhangú igen 

 
A Versenybíró Bizottság értékelte Misley József versenybírói minősítésével 
kapcsolatos kérelmét, és felkéri Böröcz Bencét, hogy a bizottság ülésén egyeztetett 
tartalommal válaszolja azt meg. 

 
 
5. 2020-ban tervezett oktatások 

 
A bizottság egyeztette a 2020-ban tervezett magas szintű oktatási programjait. 
 
A bizottság a 2020. évi továbbképzés lebonyolítását a résztvevők visszajelzéseit figyelembe véve, 
a korábbi gyakorlattól eltérően, a versenyrendezőktől függetlenül, nagy vonalakban az alábbi 
újításokkal tervezi: 

 néhány időpont felkínálását követően, a versenybírói közösség szavazatai alapján egyetlen 
továbbképzési alkalom kerülne meghirdetésre, 

 a továbbképzés időtartama a szakmai tartalom koncentrálása miatt kb. 5 órásra csökkenne, 

 a képzésben az egyirányú előadások mellett helyet kapnak fórumok és gyakorlati 
programok. 

 
A bizottság a 2020-ban legalább egy kiemelt hazai versenyre kijelölt versenybírók számára 2020 
tavaszán egy egynapos workshop lebonyolítását tervezi, amely tematikája elsősorban a 
42. szabályhoz kapcsolódó szabálysértések egységes megítélése és a tárgyalások döntéseinek 
dokumentálása. 
 
Kellő érdeklődés esetén a bizottság megfontolja, hogy 2020 őszén versenybírói tanfolyamot 
tartson. 
 
 
6. Javaslatok a 2020. évi Versenyrendelkezésekhez 

 
A bizottság nem kíván javaslatot beküldeni a 2020. évi Versenyrendelkezések és kapcsolódó 
szabályzatok módosításához. 
 
 
A következő ülést a bizottság – ha sürgős teendő nem érkezik, munkaterve szerint – októberben 
tartja. 
További kérdések és témák hiányában az ülést 18:00 órakor bezárták. 


