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

Jelen vannak:
Vendég:

2018. november 29. 18:00
Magyar Sport Háza
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
4. emeleti ovális tárgyaló
Böröcz Bence (elnök), Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi, Váradi Imre
dr. Szunyogh Zsófia

Böröcz Bence megállapította, hogy a bizottság határozatképes.
A napirend Egyebek pontjához nem érkeztek javaslatok.
A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
A bizottság tagjai a 4. napirendi pont kapcsán nyilatkoztak velük szemben fennálló lehetséges
összeférhetetlenségekről, amelyek kezelésére a napirendi pont tárgyalása közben kerül sor.
Böröcz Bence az alábbiak szerint tájékoztatta a bizottság tagjait a Versenyrendelkezésekkel
kapcsolatos egyeztetésekről:
 Az Elnökség által felkért munkacsoport eddig két alkalommal, október 2-án és november
12-én találkozott.
 Az augusztus 31-i beérkezett javaslatokon felül új javaslatok is érkeztek, amelyekkel
kapcsolatban a munkacsoport tagjai kifejtették a véleményüket.
 A Nagyhajós Bizottság egy kérdésben kért még haladékot: tovább vizsgálják, hogy az
osztályok aktivitási pályázatánál miként szeretnék meghatározni a résztvevő hajókat.
 A november 12-i találkozó óta várjuk a szabályzat újabb munkapéldányát.
Az egyes napirendi pontok tárgyalásánál elhangzottak és a döntéshozatal összefoglalása:
1.

Versenybírói tanfolyam értékelése, a 2019. januári vizsgaalkalom előkészítése

Böröcz Bence áttekintő összefoglalást adott az alapozó workshop és a versenybírói tanfolyam
lebonyolításáról és köszönetét fejezte ki minden bizottsági tagnak a közreműködésért. A szóbeli
visszajelzések alapján a résztvevők elégedettségükről számoltak be.
A vizsgák értékelését követően az eredmények megküldésével együtt a bizottság írásos
visszajelzést is fog kérni a résztvevőktől. A program hátralévő elemei a vizsgák megtekintését és
további kérdések megvitatását lehetővé tevő konzultáció megszervezése és a január 27-i
vizsgaalkalom előkészítése.
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2.

Javaslattétel a Versenybíró Bizottság felelősségébe tartozó MVSZ szabályzatok
módosítására

A Versenybíró Bizottság felelősségébe tartozó szabályzatok a Versenybírók minősítési rendszere,
a Versenybírók etikai szabályzata és az Óvási bizottságok kijelölése a kiemelt hazai versenyekre.
A gyakorlat szerint a bizottság évente, a szezonok közötti időszakban módosíthatja a
szabályzatokat, amelyeket rendszerint az Elnökség elé terjeszt jóváhagyásra.
A Versenybíró Bizottság 6/2018 (10.24) határozatával felkérte a Versenybírók etikai szabályzatát
kidolgozó munkacsoportot (Tusnai Gabi (elnök), dr. Szunyogh Zsófia és Váradi Imre), hogy
vizsgálja meg a szabályzat (és kapcsolódó más, a Versenybíró Bizottság hatáskörébe tartozó
szabályzatok) módosításának szükségességét, és ha úgy ítéli meg, tegyen javaslatot a szabályzat
módosítására. A felkérés célja elsősorban a két szabályzat erősebb kapcsolódásának
megteremtése volt. A Versenybírók minősítési rendszerében további, adminisztratív célú
módosítási javaslatok szerepelnek.
A bizottság a 2018. október 24-i ülésén értékelte az óvási bizottságok kijelölésével kapcsolatos
szabályzat és folyamat tapasztalatait, amely eredményeképp a következő, a szabályzatban
szükséges módosítást azonosította. A 3.8 pontban (Helyettesítések és bővítések) szükséges
egyeztetni a szabályzatot a kialakult gyakorlattal. A 2018. évben, amikor nem volt elérhető
versenybíró a póttagok listáján, a Versenybíró Bizottság meghirdette az elérhető pozíciót a
közösségi levelezőlistán, és az onnan érkező jelentkezések alapján jelölt ki versenybírót. Az
eljárás hatékony és fair módszernek bizonyult.
7/2018 (11.29) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság elfogadta a Versenybírók minősítési rendszere, a
Versenybírók etikai szabályzata és az Óvási bizottságok kijelölése a kiemelt hazai
versenyekre című szabályzatoknak a 2019. január 1-jén hatályba léptethető változatát.
A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy a dokumentumokat jóváhagyásra terjessze elő
az MVSZ Elnökségénél.
3.

Az EUROSAF szakember-csereprogramban való részvétellel kapcsolatos előrehaladás

A versenybírók 2018. december 7-ig jelentkezhetnek a közösségi levelezőlistán közzétett
jelentkezési lap segítségével az EUROSAF szakember-csereprogramban való részvételre. Ezt
követően a bizottság elbírálja a jelentkezéseket, és amint rendelkezésre fog állni az EUROSAF új
webes felülete, a részvételre javasolt szakembereknek lehetőséget fog biztosítani preferált
versenyek kiválasztására.
A bizottság Böröcz Bence részvételét javasolja a 2019. január 12-i athéni találkozón, ahol a
végleges csere-megállapodások megszületnek.
A hazai rendező szervezeteket szükséges megszólítani, hogy a tényleges cseréket lehetővé tudjuk
tenni, azaz magyarországi versenyekre is fogadjunk szakembereket.

4.

A 42. szabály bíráskodásával kapcsolatos kategóriák megállapítása a 2019. évre

A Versenybírók minősítési rendszerének 5.3(b) pontja szerint a versenybírókat az MVSZ
Versenybíró Bizottsága évente sorolja be a kategóriákba. A következő évadban érvényes
kategóriákba sorolást a bizottság minden év december 31-ig végzi el a szerzett gyakorlat és a
referenciaigazolások alapján.
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A bizottság az ülésen a minősített versenybírókat áttekintve frissítette a 2019. évre érvényes
kategóriákat. A kategóriák megállapításánál a referenciaigazolások mellett a személyes
tapasztalatokat használta fel.
8/2018 (11.29) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság megállapította a 2019. évre a 42. szabály bíráskodásával
kapcsolatos kategóriákat. A bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy intézkedjen a
versenybírók minősítésének frissítéséről és a 2019. évben a 42. szabály
bíráskodásában gyakorlott versenybírók tájékoztatásáról.
5.

A 2019. évi továbbképzés előkészítése

A bizottság véglegesítette a 2019. évi továbbképzési alkalmak időpontját és helyszínét, és
javaslatot készített a versenybírói tematikára. A meghívó közzétételét a Versenyrendező
Bizottsággal egyeztetve, 2019. január elején tervezi.
A következő ülést a bizottság 2019 januárjában tervezi. A következő bizottsági ülésig esedékes
feladatokat a jelenlévők az ülés végén összegezték.
További kérdések és témák hiányában az ülést 19:30 órakor bezárták.
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