EMLÉKEZTETŐ
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenybíró Bizottságának üléséről
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Böröcz Bence (elnök), Beliczay Márton, Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi,
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Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes.
A napirend Egyebek pontjához az alábbi javaslatok érkeztek:
• Böröcz Bence: együttműködés az Optimist osztályszövetséggel,
• Böröcz Bence: versenyek értékelésének módszertana.
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
A bizottsági tagok a 3. napirendi pont vonatkozásában nyilatkoztak a velük szemben fennálló
lehetséges összeférhetetlenségekről. Az érintett döntések megvitatásában az adott bizottsági
tagok nem vesznek részt.
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 2020. évi továbbképzés értékelése

A bizottság 2020. március 7-én a balatonfüredi Hotel Margarétában tartott versenybírói
továbbképzést, amely 44 fő részvételével zajlott. A továbbképzés tervezéséhez a korábbi évek
visszajelzéseit használtuk fel, jelentősen átalakítva a korábbi szerkezetet.
A továbbképzés színvonalának felmérése céljából a bizottság online kérdőívben kérte a résztvevők
visszajelzését, összesen 23 versenybíró élt a visszajelzés lehetőségével (olyanok is, akik nem
vettek részt a képzésen – tőlük a bizottság a távolmaradás okára volt kíváncsi). A bizottság
megvitatta a véleményeket, amelyeket a következő továbbképzések szervezésénél igyekszik szem
előtt tartani:
• Szervezési kérdések: mikrofonok száma.
• Programpontok: interaktív kérdezési lehetőség a megoldások befolyásolására a vegyes
kihívások programpontban.
• Összegzés: részvételi díj mértéke.
• Távolmaradás oka: más halaszthatatlan teendő, egészségügyi ok, helyszínválasztás.
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2.

A járványhelyzet hatása a Versenybíró Bizottság tevékenységére

Az Elnökség 66/2020 (03.20) határozata alapján létrehozandó munkacsoportban a Versenybíró
Bizottság is képviselteti magát.
A hatékony munkavégzés érdekében a bizottság a 2020. évi munkatervének vonatkozásában
megvitatta a járványhelyzet saját feladataira gyakorolt hatását. A bizottság az egyes
feladatcsoportoknál a hatásokat háromfokozatú skálán értékelte (nincs, csekély, jelentős),
azonosította, hogy melyik feladatok érintik a munkacsoport tevékenységét, és felkészült az egyes
feladatokkal kapcsolatos kommunikációra.
4/2020 (03.25) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy az MVSZ elnöksége által a
koronavírus okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt létrehozott munkacsoportban
képviselje a bizottságot.
A Versenybíró Bizottság a 2020. évi munkaterve vonatkozásában áttekintette és
értékelte a járványhelyzet feladataira gyakorolt hatását, és elfogadta az érintett
feladatok kezeléséhez szükséges akciótervet.

3.

Óvási bizottságok kijelölése a 2020. évi kiemelt hazai versenyekre

A versenybírói közösség az Elnökség által 2020. február 26-án elfogadott versenynaptárban
azonosított kiemelt hazai versenyekre 2020. március 18-i határidővel jelentkezett közreműködésre.
A folyamatban érintettek ugyanezen határidőig tehettek javaslatot. A Versenybíró Bizottság
megkapta a Titkárság jelentkezésekből és javaslatokból készített összegzését.
A bizottság megvitatta a járványhelyzettel összefüggésben előállt helyzet kezelését, és úgy
döntött, hogy egyelőre elhalasztja az óvási bizottságoknak a kiemelt versenyekre történő
kijelölését.
A bizottság célja, hogy a kijelölési folyamattal járó adminisztrációs terhet a körülményekhez mérten
minimális szinten tartsa. A járványhelyzet bizonytalan hossza nemcsak a versenyek paramétereit
(elsősorban dátum vagy résztvevő osztályok), de a versenybírók elérhetőségét is jelentősen
befolyásolhatja (tipikusan: rendelkezésre álló szabadságok mennyisége). A bizottság nagyobb
adminisztrációs terhet lát abban, hogy a most elérhető információk alapján a tavasszal rögzített
kijelöléseket kellene versenyről-versenyre felülvizsgálni, minthogy a versenyek tényleges
elindulását megelőzően, friss elérhetőségi információkra alapozza a kijelöléseket.
5/2020 (03.25) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság a járványhelyzetre tekintettel elhalasztja az óvási
bizottságoknak a kiemelt versenyekre történő kijelölését azzal, hogy az első ésszerű
időpontban napirendjére tűzi a feladatot. A bizottság megvitatta az
összeférhetetlenségek adminisztrációjának módját.

4.

A 2021-2024. évekre érvényes versenyszabályok fordításának előkészítése

A 2020. évi nyári olimpiai játékok halasztása szokatlan helyzetet eredményezett a World Sailing
versenyszabályokkal kapcsolatos munkarendjében (előfordulhat a rendelkezéseknek olyan
értelmezése is, hogy az aktuális versenyszabályok hatályát egy évvel meghosszabbítják, ekkor a
bizottság 2020. évi munkatervében szereplő, 2021-2024. évekre érvényes versenyszabályok
fordítása sor tárgytalanná válik). A World Sailing rendelkezéseivel kapcsolatos értelmezéséig a
bizottság nem kezdi meg a fordítás részletes előkészítését.
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5.

Egyebek

Az Optmist osztályszövetség 2020. március 9-én levélben kereste meg a bizottságot a Nádas Cup
versenyeken kapcsolatos versenybíráskodási elvek és résztvevő versenybírók ajánlásának,
valamint a 2020. júliusra tervezett osztályszövetségi edzőtáborban együttműködési lehetőség
témájában. A bizottság megvitatta a témát, és felkéri Böröcz Bencét, hogy a bizottság tagjai által
jóváhagyott tartalommal válaszolja meg a levelet.
A bizottság a Titkárság kérésére megvitatta a versenyek értékelésének módszertanával
kapcsolatos álláspontját, és továbbra is fenntartja a 2019. december 9-i ülésén megfogalmazott
álláspontját.
A következő ülést a bizottság, munkaterve szerint, augusztus közepén tartja, de a járványhelyzetre
való tekintettel felkészül arra, hogy ezt megelőzően egy vagy több rendkívüli ülést tartson.
További kérdések és témák hiányában az ülést 19:15 órakor bezárták.
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