MAGYAR EVEZŐSSZÖVETSÉG BÍRÓBIZOTTSÁGA
JELENTÉS
A MESZ bírótestületének 2011. évi közreműködéséről
2011.-ben a Bíróbizottság tagjai:
Dobieczki Sándorné
Pál Tibor
Pályi András
Pénzes László
Seregély Gábor
Az év első bizottsági ülésén a jelenlévők Márkus Józsefet, és Stegmayer Évát országos bíróvá
nevezték ki.
A bíró továbbképzést 2011. április 2.-án tartottuk. A késői időpontot az indokolja, hogy az
elnökség tagjai és mások által javasolt versenyszabály módosításokat az elnökség
jóváhagyása után volt célszerű a bírókkal megismertetni.
Az év közben a munkánkat nehezítette az aktívan közreműködő bírók engedélyezett
korhatára, mely 75 év, illetve az a változás, hogy csak országos minősítésű bírót lehet titkári
beosztásban foglalkoztatni. Az aktív bírók létszáma olyan alacsony, hogy nagyon nehéz a
versenyekre a bíróküldést összeállítani.
A létszámgondokat kiküszöbölendő a MESZ irodával közösen felhívást tettünk közzé, hogy
az evezősclubok delegáljanak olyan személyeket, akik szívesen segítenék a sportágat
munkájukkal, mint aktív versenybíró. A toborzás jó eredménnyel zárult. Huszonkét fő
jelentkezett a képzésre, amit 2012. januárjában terveztünk megtartani. A jelölteket vidéki és
fővárosi klubok egyaránt küldtek a tanfolyamra.
Az év során a versenyszabály értelmezésből, illetve alkalmazásából fakadó viták voltak. Az
Utánpótlás Bajnokságon az elnök százhuszonnégy versenyzőt ki akart zárni versenyből a
minősítéseikben talált hibák, illetve a nem talált igazolások miatt. Mivel a hiányosság a
cluboknak nem volt felróható, ezért a versenytanácson az a döntés született, hogy ezen okból
az utánpótlás Bajnokságon való versenyzésből nem zárható ki versenyző.
Ugyanezen a versenyen versenybíró társunk trágár beszédért, és a bíró megsértése miatt
diszkvalifikálta egy csapatot. A versenybíróság elnöke miután kihallgatta a vétkes csapatot,
csak a azt a versenyzőt zárta ki a további küzdelmekből, aki obszcén szavakkal illette a
versenybírókat. Ez az intézkedés feszültséget okozott a kizárást indítványozó versenybíró és a
versenybíróság elnöke között. A feszültség feloldásaként a bírók kérték a tárgyban a MESZ
elnöksége jóváhagyását. Nem születet ilyen állásfoglalás (nekünk nem küldték meg).
Az Országos Bajnokságot elsősorban a felnőtt korú versenyzők részére rendeztük meg. A
korábbi évek teljes körű Országos Bajnokság szokásos létszámához képest csekély volt a
benevezettek száma. Ezért a versenyprogram bővítése és színesítése céljából 250 m-es távon
váltó, 500 méteres távon sprint versenyt rendeztünk. A bemutató nem aratott mindenkinél
sikert, de az elfogadottsága szerint kívánatos lenne más alkalommal is ilyen versenyek
rendezése.
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Az éves versenynaptár elkészülte után a bíróküldést összeállítottuk (1. sz.melléklet)
A versenyszabályban rögzítet korhatár indokolta, hogy a bíróbizottság két túlkoros tagja,
Dobieczki Sándorné, és Pál Tibor helyett új tagokat válasszunk. A jelölteket az elnökség
jóváhagyása után tesszük közzé. Az elnökség elé, pedig a rendkívüli tisztújító közgyűlés után
terjesztjük be a névsort.
A sportszerűtlen magatartásáért versenybíróvá vissza minősített Jenei Zsuzsannát a büntetésül
kirótt idő elmúltával újból országos bíróként foglalkoztathatjuk.
Herceghalom, 2012. január 31.
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