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

Jelen vannak:

2019. december 9. 17:00
Magyar Sport Háza
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
4. emeleti ovális tárgyaló
Böröcz Bence (elnök), Gerencsér Gergő, Tusnai Gabi, Váradi Imre
(videokonferencián)

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.

2020. évi munkaterv és forrásigény

A Versenybíró Bizottság SZMSZ-ének 4.1 pontja alapján a bizottság a feladatok elvégzésére éves
munkatervet készít, amely mellékleteként feltünteti a feladatai elvégzéséhez szükséges
forrásigényét.
Az ülésen megvitatott munkatervben szereplő tevékenységek az SZMSZ 3. pontjában rögzített
feladatok 2020. évre történő kibontását tartalmazzák, heti léptékben feltüntetve az ezekkel
kapcsolatos tennivalók időszakát. A javaslat mindezen túl tartalmazza a feladatok elvégzésének
forrásigényét és a bizottság állandó feladatainak tagok közötti felosztását.
A Titkárság 2019. november 11-én 2019 december 10-i határidővel kérte a 2020. évi
munkaterveket és forrásigényeket. A tervezés jelen fázisában a bizottsági ülések időpontjai
hozzávetőlegesek, mert még nem ismert az Elnökség munkarendje. A forrásigény becslésénél
bizonytalanságot jelentenek az alábbiak:
• A képzések részletes költségei még nem alátámasztottak ajánlatokkal, ezek a becslések
korábbi tapasztalatokon alapulnak.
• A versenynaptár még nem végleges, így a kiemelt hazai versenyek versenybírói
erőforrásainak becslése a 2019. évi tényadatok alapján történt.
• A EUROSAF programba delegált versenybírók még nem megerősítettek, így az ehhez
kapcsolódó forrásigény a 2019. évi tényadatokon alapul.
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12/2019 (12.09) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság az előterjesztésben szereplő korlátozásokkal megvitatta a
2020. évi munkatervét és a folyamatosan jelentkező feladatok felosztásának módját. A
bizottság felkéri Böröcz Bencét, hogy a bizottság SZMSZ-e alapján a munkatervet a
2020. januári elnökségi ülésre jelentésként nyújtsa be, és kérje az Elnökséget a
szükséges források tervezésére és biztosítására.

2.

A EUROSAF programmal kapcsolatos jelentkezések értékelése

A bizottság 9/2019 (11.13) határozata alapján Böröcz Bence értesítette a versenybírói közösséget
a EUROSAF programba való jelentkezés lehetőségéről. A határidőig három jelentkezés érkezett.
A jelentkezések értékelésekor a bizottság megállapította, hogy felkészültségét tekintve mindhárom
jelentkező készen áll arra, hogy részt vehessen a programban. A program elsődleges célja, hogy
nemzetközi minősítési célzó nemzeti versenybírók és frissen kijelölt nemzetközi versenybírók
számára tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtson, így javasolt, hogy az MVSZ támogatási
struktúrája is ezt kövesse. Ilyen módon nemzeti versenybírók esetében elvárás, hogy idővel
teljesítsék a nemzetközi minősítés objektív követelményeinek (pl. sikeres vizsga, pozitív
referenciaigazolások) legalább egy részét. Nemzetközi versenybírók támogatása abból a célból
indokolt, hogy minősítés friss megszerzését követően további tapasztalatot szerezhessenek,
kapcsolatot építhessenek.
A támogatás mértéke a 2020. évben egy versenyen a fogadó ország által le nem fedett útiköltség
megtérítése és annak feltétele, hogy a kiutazó versenybíró a versenyről szakmai beszámolót
készítsen a Versenybíró Bizottság számára.
Ha az elérhető lehetőségek szűkösek, akkor kiutazás szempontjából a támogatott szakembereket
kell előnyben részesíteni.
13/2019 (12.09) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság értékelte a EUROSAF szakember-csereprogramja iránt
érdeklődő versenybírók jelentkezését, és felkéri Böröcz Bencét, hogy tájékoztassa az
eredményről az érintetteket.
A bizottság az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségesnek tartja, hogy a
programmal kapcsolatban minden szakember számára hozzáférhető irányelvek
legyenek elérhetők, ennek elkészítését – lehetőség szerint az érintett társbizottságok
közreműködésével – a 2020. évben tervezi.

3.

Előrehaladás a 2020. évi továbbképzés szervezésében

Böröcz Bence szóbeli beszámolót tartott az alábbi témákban a 2020. évi versenybírói
továbbképzés szervezésének előrehaladásáról:
• időpont és helyszín kijelölése,
• tematika és lehetséges szereplők.
A bizottság szándéka, hogy a 2020. évi képzések időpontját (és lehetőleg helyszínét is) még 2019ben kihirdeti a versenybírói közösségi levelezőlistán. A tematikát tartalmazó részletes meghívót,
benne a jelentkezések módját néhány héttel a képzések előtt teszi közzé.
A bizottság egyeztette, hogy a továbbképzés melyik elemei igényelnek közös előkészítést, amelyet
a következő bizottsági ülésig levélváltásokkal vitat meg.
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4.

Versenyszervezéssel kapcsolatos követelmények és versenyek értékelése

2019. november 19-én a versenyekkel kapcsolatos értékelések és a Versenyrendelkezések
módosítási javaslatainak témájában került sor bizottságok közötti egyeztető ülésre (ennek
emlékeztetőjét a bizottság tagjai az ülés felkészülési anyagai között kapták meg).
A bizottság megvitatta egyeztette a versenyzői versenyértékelések kérdőívével kapcsolatos
álláspontját, és a továbbiakban sem szeretne célzottan a versenybírói szolgáltatásra vonatkozó
kérdéseket belefoglalni. A versenyszabályok által nyújtott lehetőségek (orvoslatok és ismételt
megnyitásra vonatkozó kérelmek a versenyen és fellebbezések a versenyek után), a versenybírói
program minőségbiztosítási eszközei (versenybírói jelentések, referenciaigazolások és írásos
jelentések alapján fegyelmi eljárás kezdeményezésének lehetősége), valamint az informális
beszélgetések, visszajelzések kellő lehetőséget adnak a bizottság számára, hogy átfogó képet
kapjon a versenybírói közösség tevékenységéről. A bizottság véleménye, hogy a versenyzőknek
az a köre, aki a versenyeken a versenybírói szolgáltatással találkozik, nem tud olyan objektív
visszajelzést adni, amely a versenybírói program fejlesztéséhez hatékonyan felhasználható.
14/2019 (12.09) határozat: egyhangú igen
A Versenybíró Bizottság támogatja, hogy az MVSZ versenyszervezési követelményei
2021-től mindenki számára elérhetően jelenjenek meg. Ha a javaslat elkészítésére az
Elnökség az érintett bizottságok között munkacsoportot hozna létre, a Versenybíró
Bizottság készen áll a megkívánt létszámú tagok delegálására.
A Versenybíró Bizottság megvitatta a versenyzői versenyértékelések versenybírói
tevékenységre vonatkozó tartalmát.
A következő ülést a bizottság – ha sürgős teendő nem érkezik, munkaterve szerint – 2020. január
végén vagy február elején tartja.
További kérdések és témák hiányában az ülést 18:30 órakor bezárták.
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