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

2020. augusztus 27. 18:00
Skype
Böröcz Bence (elnök), Beliczay Márton, Gerencsér Gergő (az 1. napirendi
pont tárgyalásának végén csatlakozott), Tusnai Gabi, Váradi Imre
(valamennyien videokonferencián)

Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes.
A napirend Egyebek pontjához az alábbi javaslatok érkeztek:
• osztályszabályok módosítása nemzeti előírásokkal,
• megszűnt versenybírói minősítések ismételt aktiválása,
• a Versenybíró Bizottság tevékenysége az MVSZ tisztújításának időszakában.
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Egy bizottsági tag sem nyilatkozott vele szemben fennálló összeférhetetlenségről a napirendi
pontok kapcsán.
Böröcz Bence az alábbiak szerint tájékoztatta a bizottság tagjait az előző bizottsági ülés óta eltelt
időszak olyan eseményeiről, amelyek nem szerepelnek önálló napirendi pontokban.
• A bizottság az Elnökség felkérésére a tavaszi időszakban aktívan részt vett a
járványhelyzet okán a versenyrendszer újratervezésével kapcsolatos munkacsoportban.
• A bizottság ajánlásokat dolgozott ki a versenybírói tevékenység végzésének támogatására
a járványhelyzet ideje alatt. A World Sailing 2020 augusztusában tett közzé egy Q&A-t
abból a célból, hogy iránymutatással lássa el a rendező szervezeteket és a versenyek
tisztségviselőit, hogy a COVID-19-cel kapcsolatos szabályozásokat miként jelenítsék meg
az események szabályaiban. A bizottság ajánlásai a Q&A tartalmával szinkronban
készültek el, az őszi versenyek előtt a bizottság újra körözteti a versenybírók között az
információkat.
• Az óvási bizottságok kijelölésével kapcsolatos döntéseit a bizottság a márciusi ülésén
hozott határozat szerint elhalasztotta. A versenyrendszer versenyeinek 2020. június 1-től
való újraindítása kapcsán a bizottság 2020. május második felében vette újra napirendre a
témát.
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása:
1.

2020. évi versenyek eddigi tapasztalatai

Tusnai Gabi kigyűjtötte a versenybírói jelentésekből érkezett szöveges visszajelzéseket, a
bizottságok ezek mentén vitatta meg a 2020. évi versenyek eddigi tapasztalatait.
A járványhelyzet következtében másfél hónap kiesett a szezonból. Néhány verseny ugyan
elmaradt, de több esemény nyári időpontra került áthelyezésre vagy a nyárra tervezett versenyek
Oldal: 1/4

duzzadtak fel ráadás osztályokkal. Ez rendkívül sűrű versenynaptárt eredményezett, a többlet
erőforrásigény nagy kihívást támasztott a versenybírói közösség felé is. A tavaszi korlátozások
idején sokan kényszerültek a szabadságaik jelentős részének felhasználására, az alapvetően is,
de az átütemezések miatt pedig sok versenynap esett hétköznapra. Ezek együttes eredménye,
hogy több esetben a kiemelt hazai versenyekre sem bővelkedett a bizottság választási
lehetőségekben.
Évről-évre visszatérő tapasztalat, hogy a versenyeken nagyon kevés a tárgyalás, ezzel korlátozott
lehetőség áll rendelkezésre akár versenyzőknek, akár versenybíróknak, hogy éles helyzetben
tapasztalatot szerezhessenek.
Edzői és versenyzői visszajelzések alapján továbbra is kiemelt figyelmet szükséges fordítani a 42.
szabály bíráskodásának egységesítésére. 2020-ban a járványhelyzet, majd az erőforráshiány
eredményeképpen maradt el a kiemelt hazai versenyeken közreműködő versenybírók számára
tervezett workshop. A bizottság egyetért abban, hogy a workshop pótlása mindenképpen
szükséges 2021-ben. Lehetőség szerint a workshopot osztályszövetségi edzőtáborok keretein
belül, gyakorlatorientált módon kell megvalósítani, ennek előkészítését legalább két hónappal
korábban el kell kezdeni. A workshopon résztvevő versenybírók jelentkezését a jövőbeli
kijelöléseknél javasolt előnyben részesíteni.
Személyi és tárgyi erőforrások biztosítása területén sok javulás érezhető, egyre jobban működik az
eszközök (motorcsónakok) tagszervezetek közötti kölcsönadása. A bizottság ősszel megismétli a
kiemelt versenyek óvási bizottságainak elnökei számára 2018-ban megküldött kérdőívet, hogy
aktuális képet kaphasson a szerződéses követelmények teljesüléséről.
A gyakorlatban egyre több igény mutatkozik mezőnyversenyek és csapatversenyek
döntőbíráskodására. Mivel döntőbírói képzés Magyarországon még nincs, a diszciplína
meghonosításához szükséges látni, hogy milyen mértékben terveznek rendszeresen olyan
versenyeket szervezni, ahol döntőbírók közreműködése szükséges.
A Nádas Cup versenysorozat tekintetében az Optimist osztályszövetséggel 2020-ban sikeresen
indult az együttműködés, a sorozat utolsó versenyének kivételével a bizottság tudott gyakorlott
versenybírót
javasolni
közreműködésre.
A
versenybírók
közötti
információáramlás
eredményeképpen a bizottság a jövőre nézve az alábbi javaslatokat fogalmazta meg.
• Fontos tovább erősíteni a részvételi feltételek szabályozását, hogy a sorozat tényleges
célcsoportja nevezzen a versenyekre.
• A rendező szervezetekkel javasolt egyeztetni, hogy az eredeti szándéknak megfelelően
legyen rövidebb a vízen töltött idő, és így nagyobb teret kaphasson a sorozat oktató célja.
Ezzel mindig lenne lehetőség a versenynapokat előkészítő értekezletekre és a
versenynapokat záró szakmai kiértékelésekre, amelyeken az érintett résztvevők jelenléte
elvárt.
• A bizottság szándéka, hogy a teljes sorozat vonatkozásában koordinálja a versenybírói
kiértékelések tematikáját, és általános témákat is összegyűjt azokra az esetekre, amikor az
időjárás miatt meghiúsulnak a futamok.
A szezon első felében egyetlen fellebbezés történt, amely döntése alapján a tárgyalást eljárási
hiányosság miatt az eredeti óvási bizottságnak ismételten le kellett folytatnia.
A jelenlegi ülést követően tartott versenyekről érkező visszajelzéseket a bizottság egy későbbi
ülésén tárgyalja.
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2.

Minősítések megújítása: a 2020-ban lejáró minősítések megújítási folyamatának
előkészítése

A 2020. december 31-én lejáró versenybírói minősítések megújítása szükséges. Böröcz Bence
előkészítette a megújításra jogosult versenybírók listáját és az értesítések tervezett szövegét. A
bizottság egyeztette a megújítással kapcsolatos határidőket és teendőket.
6/2020 (08.27) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság egyeztette a 2020. december 31-én lejáró versenybírói
minősítések megújításával kapcsolatos folyamatot és teendőket.

3.

A 2021-2024. évekre érvényes versenyszabályok fordítása

A World Sailing Tanácsának döntése alapján az új versenyszabályok 2021. január 1-jén lépnek
hatályba, ezért a bizottságnak 2020. évi feladata a könyv magyarra fordítása.
A bizottság levelezés útján véglegesítette a fordítás ütemtervét, amely azonosítja a projekt fázisait,
azok határidőit és résztvevőit. Az ütemterv összefoglalja a nyomdai kivitelezés javasolt
paramétereit is.
A fordítócsoport az ülést követő napokban kapja meg a 2017-2020. évek alatt használt magyar
fordítást és az új könyv fordítói csomagját, hogy az első határidőig elkészülhessenek az egyéni
fordítások. Az ezt követő lektorálást a csoport várhatóan hibrid (személyes és online) találkozók
alkalmával végzi.
A fordítási feladatra szánt tiszteletdíj felosztására a bizottság a későbbiekben tesz javaslatot.

4.

Versenyrendelkezések és versenyrendszer módosítási javaslatok

A bizottság a versenyrendszerrel kapcsolatban 2020. október 1-ig tehet módosítási javaslatokat.
A bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy csak olyan javaslatokon dolgozzon, amelyek legalább
közvetett hatással vannak a versenybírói tevékenységre. Konkrét javaslatként a bizottság
megfontolja, hogy egy, a nevezési díjak maximalizálását célzó javaslatot készítsen.
A bizottság egyetértett abban, hogy amikor a javaslatok értékelésekor a munkacsoport nem ért
egyet egy kérdésben, a munkacsoport a tagjainak szakmai véleményét is továbbítsa az Elnökség
felé, hogy segítsék a döntéshozatalban.
7/2020 (08.27) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság megvitatta a 2021. évre vonatkozó, a versenyrendszerrel
kapcsolatos módosítási javaslatai előkészítésének szempontjait.

5.

Egyebek

A bizottság megvitatott egy arra irányuló javaslatot, hogy az MVSZ a versenyszabályokhoz
kapcsolódó előírásaiban módosítson egy osztályszabályt. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy
a bizottság tagjaival egyeztetett levéllel válaszolja meg a javaslatot.
A bizottság megvitatta a korábban megszűnt versenybírói minősítések ismételt aktiválásának
lehetőségét. A jelenleg hatályos minősítési rendszer szerint az érintett versenybíróknak első
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jelentkezőként kell visszatérniük, azaz tanfolyamon kell részt venniük és sikeres vizsgát szükséges
tenniük. Emellett a minősítési rendszer lehetőséget ad arra, hogy minősítés nélkül részt
vehessenek óvási bizottságok munkájában, és az így szerzett gyakorlat alapján már a vizsgát
követően B minősítési szintet érhessenek el. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy a témában
érkezett konkrét kérdést a bizottság tagjaival egyeztetett levéllel válaszolja meg.
A bizottság röviden megtárgyalta a bizottságnak az MVSZ tisztújításának időszakában esedékes
folytonosságot biztosító működését. A bizottság egyetértett abban, hogy habár a megbízatása
2020. szeptember 17-én lejár, a 2020. évre tervezett feladatok végrehajtását jelen felállásban
folytatja addig, amíg az újonnan választott Elnökség nem rendelkezik a bizottság jövőjéről.
A következő ülést a bizottság, munkaterve szerint, október közepén, második felében tervezi.
További kérdések és témák hiányában az ülést 19:15 órakor bezárták.
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