Beszámoló a FISA Versenytechnikai Bizottságában (Events Commission), ill. az Európai Evezős
Elnökségben végzett 2011. évi tevékenységről

FISA Versenytechnikai Bizottság
A Bizottság tagjai: Mike Tanner (HKG), Svetla Otzetova (BUL), John Hedger (GBR), Joost de Geus
(NED), Matt Draper (AUS), Fred Schoch (USA), Szántó Éva (HUN)
A bizottság ülései:
 Brandenburg, FISA Összevont Bizottsági Ülés, 2011. március
A legfontosabb megtárgyalt témák: Fairness kérdése; Kommunikáció a versenypályán a
különböző érintettek között (versenybíróság, Fairness bizottság, helyi kommentátorok, tv
kommentátorok, média stb.); új GPS eszközök használata; adaptív versenyzés igényei,
integrált versenyzés feltételeinek megteremtése; szervező bizottságokkal egyeztetések
 München, a FISA Versenybíró Bizottságával közös ülés, 2011. december
A napirenden szereplő témák: FISA versenyszabályoknak való megfelelés értelmében a
nemzetközi versenyek után a FISA felé jelentéskészítéssel kapcsolatos elvárások a rendezők
felé; a továbbjutási szisztémák pontosítása, finomítása, a szezon során előfordult különleges
esetek fényében; a Swiss Timing rendszerében létező informatikai segítségek beépítése a
nevezések módosításának ellenőrzési folyamatába; időmérés, GPS adatok felhasználásának
egyértelműsítése; a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatti időrendben bekövetkező
változtatások (futamok előrehozatala) bejelentésének legkésőbbi időpontja; a Világ Legjobb
Időeredménye – legitimálás, további kezelése; a pályák újrasorsolásával kapcsolatos
értelmezési kérdések egyértelműsítése; időfutamok lehetősége Londonban, a müncheni VK
tapasztalatai; 2012. Luzern VK – álló pályabíró katamaránok tesztelése; Technical Delegate –
ellenőrző lista megvitatása, kiegészítése; a versenyeken a koordinációs bizottság összetétele,
feladatai, hatásköre; feladatok megosztása; a kontinentális és regionális versenyeken való
szerepvállalás, a FISA erősödő, érdekei és megnövekedett szerepvállalása mentén; a FISA
Összevont Bizottsági ülésének előkészítése – témák meghatározása; mely bizottságokkal kell
ülésezni; a 2016-os Rio-i olimpiára a hazai versenybírók képzésének kérdése.
Versenyek
2011. évben a FISA versenyek közül az U23 világbajnokságon (Amszterdam) és a felnőtt
világbajnokságon (Bled) vettem részt bizottsági tagként. Az Európa-bajnokságon (Plovdiv) a TD
(technical delegate) és az Ifjúsági Európa-bajnokságon is feladatot láttam el. Az első alkalommal,
Szentpéterváron megrendezett City Sprints eseményen is TD-ként segítettem a verseny sikerét. A
sprint a szponzorok által is elismert módon debütált, ennek jele a 2012. évi folytatás más
helyszíneken is. A feladat minden esetben a helyi szervező bizottság és a FISA közötti kapocs
szerepének betöltése, a versenyfeltételek megfelelő színvonalú biztosításáról történő gondoskodás
folyamatos ellenőrzése.

Európai Evezős Elnökség (European Rowing Management Board)
Az ERMB tagjai: Ryszard Stadniuk (POL), elnök, Dag Danzglock (GER), Nebojsa Jevremovic (SRB ),
Algirdas Raslanas (LTU), Patrick Rombaut (BEL), Roland Weill (FRA), Szántó Éva (HUN)
Az ERMB ülései:
 Brandenburg, FISA Összevont Bizottsági Ülés, 2011. március
A pályázati folyamatok pontosítása – főleg az ifjúsági Eb vonatkozásában. Szabályzatok
illesztése, 2011. évi versenyek előkészítése, feladatok meghatározása, megosztása
 Luzern, Világkupa, 2011. július

A 2013. évi Európa-bajnokság pályázati prezentációinak (Sevilla, Szeged) meghallgatása,
vélemény kialakítás, kérések megfogalmazása. Itt az ERMB vitájában és szavazásában nem
vettem részt, a magyar pályázat miatt. (sportdiplomáciai megfontolások miatt sajnos, a
magyar prezentáló csapatot sem tudtam erősíteni). A pályázatunk legnagyobb hiányossága a
forrásokat biztosító kormánygarancia hiánya volt. Sikerült az ERMB-t meggyőznöm, hogy
módosított határidőt jelöljön ki, és pótlólag fogadja el a magyar pályázathoz a pénzügyi
garanciát. (A pályázatról részletes beszámoló készült a MESZ elnöksége részére)
 Bled, Világbajnokság, 2011. augusztus
A 2011. évi rendes közgyűlés előkészítése; a pályázatokkal kapcsolatos ERMB álláspont
véglegesítése. Az utolsó pillanatban érkezett a magyar minisztériumi garanciavállalás, mely
összeget nem tartalmazott. Sikerült elfogadtatni a Board tagjaival.
 Plovdiv, Európa-bajnokság, 2011. szeptember
A közgyűlés forgatókönyvének véglegesítése; pénzügyi kérdések; pályázati díjak kérdése;
tárgyalás az ergométeres Eb elindításáról
Versenyek/események
 Ifjúsági Európa-bajnokság, Kruszwica (POL), július 24-25. Az első Ifjúsági Eb magas résztvevői
számot eredményezett: 23 ország, 386 versenyzője állot rajthoz a 13 ifi vb versenyszámban.
A kitűnő rendezésnek köszönhetően az esemény jó élmény volt mind a csapatok, mind a
nézők számára.A kétnapos verseny során a FISA továbbjutási rendszer került alkalmazásra,
sok induló esetén napi két futamot kellett húzni a versenyzőknek. A helyi evezős klub
létesítményei, és a csapatok olcsó, de teljesen elfogadható minőségű szálláshelyei megfelelő
színvonalú hátteret biztosítottak az ifi Eb megrendezéséhez.
 Európa-bajnokság, Plovdiv (BUL). A 2012. évi U23 vb színhelyén került sor az Európabajnokságra. A felújított létesítmény és a gyakorlattal rendelkező szervező bizottság
megfelelő színvonalú versenyek lebonyolítását tette lehetővé. Az indulók száma a tavalyihoz
képest jelentősen csökkent (vb utáni időpont). Tovább erősítette az ERMB azon
meggyőződését, hogy a 2013-ban, a FISA versenynaptárban bekövetkező változások
kedvezően hatnak majd az Eb színvonalára. A versenyen a szállás/ellátás drágaságára volt
csak panasz.
 Európai Nemzeti Evezős Szövetségek Közgyűlése. Az Európa-bajnokság idején került sor a
közgyűlésre. A 2013. évi Eb helyszín kiválasztásában kétfordulós szavazásban maradt alul
Szeged Sevillával szemben. (1. forduló 14-14, 2. forduló 15-13). A 2014. évi Ifjúsági Európabajnokság helyszíne Minszk (BLR) lesz. Egy, a szövetségek által választott ERMB tag
választására is sor került. Szántó Évát nagy többséggel választotta újra a közgyűlés tagnak. A
másik jelölt az ötszörös olimpiai bajnok Elisabetha Lipa (ROU) volt. Napirenden volt a
versenynaptár változás 2013-tól. A közgyűlés egyhangúlag támogatta az Európa-bajnokság új
időpontban történő megrendezését. A javasolt időpont: május vége (a korábbi első világkupa
idejében)

Szántó Éva
FISA Versenytechnikai Bizottság és ERMB tag

