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

Jelen vannak:
Vendégek:

2017. november 6. 17:30
Magyar Sport Háza
1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
2. emeleti ovális tárgyaló
Böröcz Bence (elnök), Beliczay Márton, Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi,
Váradi Imre
Fluck Réka, Gömöry Ágnes (mindketten 19:00 órakor csatlakoztak)

Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes.
A napirend Egyebek pontjához az alábbi javaslatok érkeztek:
 Gerencsér Gergely: párosversenyzés és a versenyrendszer kapcsolata (idő függvényében)
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
Az 1. napirendi pont kapcsán minden bizottsági tag nyilatkozott vele kapcsolatban fennálló
összeférhetetlenségekről. A tagok az érintett döntésektől távol maradnak.
Tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pont tárgyalása zárt ülést kíván meg, a tervezett időbeosztás
tarthatósága céljából Böröcz Bence a 2. napirendi pont előtt fogja tájékoztatni a bizottság tagjait az
előző ülés óta történtekről.
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása:
1.

Versenybírói minősítések megújítása (zárt ülés – csak bizottsági tagok részére)

A bizottság 2017. szeptember 24-én értesítette a versenybíró közösséget a lejáró minősítések
megújításáról. Az értesítést az október 31-i határidőig két emlékeztető felhívás követte. A 118
megújítására jogosult versenybíróból 95 kérte újraminősítését.
A bizottság egyenként értékelte a jelentkezéseket és előzetesen megállapította a 2018. január 1jével kezdődő minősítési szinteket és a 42. szabály bíráskodásához kapcsolódó kategóriákat. Az
előzetesen megállapított minősítéseket a bizottság tagjai között körözteti és a következő ülésén
fogadja el határozathozatallal.
Felmerült az adatkezelés kérdése, miszerint jelenleg egy dokumentumban érhető el az összes
versenybíró neve és elérhetőségei (telefon és e-mail címek). A bizottsági tagok közös javaslata,
hogy az új minősítések közzététele előtt kérjünk a versenybíróktól az adatközlésről hozzájáruló
nyilatkozatot.
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A nyílt ülés kezdete 19:00 órakor
Böröcz Bence az alábbiak szerint tájékoztatta a bizottság tagjait az előző ülés óta történtekről:
 Munkacsoportok működése, előrehaladása
 MVSZ dokumentumok véleményezése:
o Versenynaptár összeállításának folyamata
o Versenyrendszert érintő kérdések
o Kikért versenyek szerződései
o Ranglistaszámítás értelmezése
 Versenyrendelkezések módosításához kapcsolódó javaslatok
 A Versenyrendszert érintő egyeztetés 2017. október 9-én a Titkárság, a Versenybíró
Bizottság, a Versenyrendező Bizottság és a Nagyhajós Bizottság részvételével
 A 2017. október 26-i elnökségi ülés bizottságot érintő témái és határozatai
 A 49. Kékszalag 1. és 3. számú óvásainak ismételt tárgyalása

2.

Versenybírók minősítési rendszere

A Versenybírók minősítési rendszere című MVSZ szabályzatot a Versenybíró Bizottság minden
évben december 31-ig módosíthatja.
A javasolt módosítások az alábbiakat célozzák:
 elősegítik a szabályzat más szabályokkal való együttműködését,
 helytelen kereszthivatkozásokat javítanak,
 új megközelítést ajánlanak az újrajelentkezők minősítésének megállapításához.
Az előterjesztettekhez képest az ülésen vetődött fel, hogy bővüljön azoknak a köre, akik kaphatnak
tevékenységükről referenciaigazolást.
6/2017 (11.06) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság elfogadta a Versenybírók minősítési rendszerének a 2018.
január 1-jén hatályba léptethető változatát. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy a
dokumentumot jóváhagyásra terjessze elő az MVSZ Elnökségénél.
3.

Referenciaigazolás előkészítése – javaslattétel munkacsoport létrehozására

A Versenybírók minősítési rendszere szerint versenybírók adhatnak egymás tevékenységéről
szóló referenciaigazolást. A kapcsolódó szabály a World Sailinghez és a Versenyrendezők
minősítési rendszeréhez hasonló folyamat megteremtése szándékával került a szabályzatba a
2016. év végén. Ezt követően megkezdődött a munka a referenciaigazolás kialakításán, de a
dokumentum nem került elfogadásra, így az nem is érhető el a weboldalon. A versenybírók
oktatási és minősítési programja komoly igényt tart a referenciaigazolás precíz kidolgozására,
ezért a megkezdett munka folytatása szükséges.
7/2017 (11.06) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság felkéri a következő munkacsoportot, hogy tegyen javaslatot a
referenciaigazolás formátumára és a versenybírói kompetenciáknak (értékelési
követelményeknek) a Versenybírók minősítési rendszerében felsorolt minősítési
szintek szerinti leírására: Beliczay Márton (vezető), Gerencsér Gergely és Tusnai
Veronika.
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A munkát a World Sailing hasonló dokumentumaira kell alapozni és a javaslat
(legalább) két dokumentumot tartalmazzon: a referenciaigazolást és a kitöltéséhez
kapcsolódó útmutatót. Az útmutató(k) legalább az alábbiakról írjon vagy írjanak:
 Útmutató a referenciát kérő részére (lehet külön dokumentum)
 Útmutató és tanácsok a referenciát készítő részére (lehet külön dokumentum)
 Értékelési követelmények részletezése (lehet a referenciát készítő részére
készülő útmutató dokumentum része)
 A referenciaigazolás benyújtásának határideje a verseny befejezését követő
egy hónap.
 A referenciaigazolás a versenybírók oktatási programjának és tanulási
folyamatának része.
 A referenciaigazolás tartalmát minden esetben meg kell osztani a referenciát
kérővel.
 A referenciaigazolásokat ezt követően az MVSZ bizalmasan kezeli.
 Jelentős összeférhetetlenség esetén nem adható referencia. A jelentős
összeférhetetlenség ilyen értelemben vett meghatározása.
A dokumentumokat úgy kell elkészíteni, hogy a Versenybíró Bizottság számára
lényeges információk érkezzenek a versenybírói közösségtől, amelyek segítenek a
minősítési szintek és kategóriák következetes megállapításában.
A javaslat elkészültének határideje: 2018. január 14.

4.

Részvétel az EUROSAF szakember-csereprogramban

Böröcz Bence ismertette az EUROSAF szakember-csereprogramjának célját és működését. Kitért
azokra a tényezőkre, amik hozzájárulnak a programban való hatékony részvételhez. Az EUROSAF
tisztújítása óta változásokat tapasztaltunk a programmal kapcsolatos kommunikációban, ami a
bizottságot bizonytalanná tette a jövőbeli szerepvállalásban.
A bizottság közös álláspontja, hogy mielőtt döntünk a csereprogramban való részvételről, a korábbi
évekhez hasonlóan, a társbizottságokkal közösen mérjük fel a szakemberek részvételi igényét.
Ennek céljából a bizottság az eddig használt pályázati eljárás lebonyolítását javasolja.
5.

A kiemelt hazai versenyeken közreműködő versenybírók kijelölésének folyamata

Böröcz Bence beszámolt a javaslat elkészítésére felkért
előrehaladásáról, majd ismertette a komplex javaslatcsomagot.

munkacsoport

működéséről,

A bizottság Fluck Réka javaslatára egyetértett abban, hogy az elnökségi előterjesztés térjen ki a
javasolt folyamatnak arra a járulékos előnyére is, hogy a kijelölt szakemberek hozzájárulhatnak a
versenyek objektív minősítéséhez is. Tájékoztatása alapján a bizottság a program 2018. évi
költségvetéstervében az MVSZ-ben alkalmazott 2017. évi költségtérítések szerint módosította a
versenybírók napi költségtérítését.
A bizottság megerősítette, hogy bízik a folyamat sikerében, ám ehhez jelentős és összehangolt
kommunikáció szükséges, hogy a résztvevő szereplők együttműködése sikeres lehessen.
8/2017 (11.06) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság megvitatta a versenybírók kiemelt hazai versenyekre való
kijelölésének folyamatát és felkéri Böröcz Bencét, hogy az előterjesztésben szereplő,
az ülésen véglegesített anyagokat a soron következő elnökségi ülésre terjessze elő.
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6.

Módosító javaslatok a Versenyrendelkezésekben

A 2018. évi Versenyrendelkezésekhez kapcsolódó módosítási javaslatok leadási határideje 2017.
november 10. 12:00 óra. A Versenybíró Bizottság olyan javaslatok előkészítésén dolgozik, amely
 kapcsolódik a bizottság SZMSZ-ében rögzített feladatokhoz, vagy
 a szabályzat belső vagy más szabályzatokkal való koherenciáját segíti elő (például
hivatkozások, szóhasználat).
Az 5. napirendi ponthoz előkészített javaslaton kívül a bizottság az alábbi javaslatok benyújtását
tervezi:
 egy komplex javaslat, ami több szóhasználati anomális javítását célozza,
 egy olyan javaslat, ami hibás kereszthivatkozások feltárását és javítását célozza,
 egy a 14. ponthoz kapcsolódó javaslat, ami a versenykiírások elkészítését az RRS szerinti
módon a rendező szervezetek hatáskörében hagyja, és nem írja elő a versenyvezetőnek
vagy az óvási bizottság elnökének a kötelező jóváhagyását.
A javaslattervezeteket a bizottság tagja e-mailben véglegesítik, mielőtt Böröcz Bence benyújtja
azokat a Titkárságra.
7.

Versenybírók etikai szabályzata

Tusnai Gabi beszámolt a javaslat elkészítésére
előrehaladásáról, majd ismertette a javaslatot.

felkért

munkacsoport

működéséről,

A bizottság megvitatta a fennmaradó kérdéseket, és közös egyetértésben alakította ki a
szabályzattervezet Elnökség elé terjeszthető formáját.
9/2017 (11.06) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság megvitatta a versenybírók viselkedésére vonatkozó
irányelveket és felkéri Böröcz Bencét, hogy az előterjesztésben szereplő, az ülésen
véglegesített anyagokat a soron következő elnökségi ülésre terjessze elő.

8.

Kérdezz-felelek szolgáltatás

Gömöry Ágnes beszámolt a javaslat elkészítésére felkért
előrehaladásáról, majd ismertette a javaslatot.

munkacsoport

működéséről,

A bizottság megvitatta a szolgáltatás kommunikációs csatornáinak kérdését, és egyetértett abban,
hogy az általános titkársági e-mail cím megfelelő a kérdések fogadására és a válaszok közlésére.
A szolgáltatás leírása részben megköveteli a levél tárgyának tartalmát, amire a Titkárság már
szűrőt állíthat be.
A bizottság egyetértett abban, hogy Gömöry Ágnes javaslatára hangsúlyozzuk az elnökségi
előterjesztésben, hogy a szolgáltatás üzemeltetését térítésmentesen tervezzük.
A bizottság kezdetben egy ötfős panel felkérését tervezi, amely a munkamennyiséghez igazodva
rugalmasan bővíthető. A bizottság rögzítette a panelba felkérni kívánt versenybírók névsorát.
10/2017 (11.06) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság megvitatta a Magyar Vitorlás Szövetség kérdezz-felelek
szolgáltatásának leírását és felkéri Böröcz Bencét, hogy
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9.

az előterjesztésben szereplő, az ülésen véglegesített anyagokat a soron
következő elnökségi ülésre terjessze elő, és
az elnökség jóváhagyását követően, a bizottsági ülésen megállapított módon
kérje fel a K&F panel tagjait.

A Versenybíró Bizottság megjelenése az MVSZ weboldalán

A bizottság megvitatta, hogy a jelenlegi MVSZ weboldalon miként tudja hatékonyan bemutatni a
munkáját és egyetértett abban, hogy a bővülő feladatok miatt a jelenlegi menüstruktúra kismértékű
változtatása szükséges.
Felmerült javaslatként, hogy a weboldal felépítésének jelentősebb átalakítására is szükség lehet,
ám a bizottság egyetértett abban, hogy elsősorban a saját feladataira és hatáskörére
koncentráljon, és csak felesleges erőforrásokat használjon ezen túlmenő feladatok végrehajtására.
11/2017 (11.06) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság megvitatta az MVSZ weboldalán való megjelenés témakörét
és felkéri Böröcz Bencét, hogy koordinálja a weboldal javasolt struktúra szerinti
átalakítását, feltöltését és a hiányzó dokumentumok előkészítését, hogy a 2018. évi
vitorlásszezonra frissen használható tartalom várhassa a versenybírókat és
érdeklődőket.
10.

Egyebek

A napirendi pont tárgyalása idő hiányában elmaradt.
A következő ülést a bizottság 2017. december 4-én tervezi. A következő bizottsági ülésig
esedékes feladatokat az emlékeztető és a határozatok tartalmazzák.
További kérdések és témák hiányában az ülést 22:00 órakor bezárták.
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