Beszámoló a MESZ Versenytechnikai Bizottságának 2011. évi tevékenységéről

A bizottság tagjai:
Wachtler Edit, Mátyók Henrietta, Szántó Éva
Ülések, kapcsolattartás: a bizottság a vidékbajnokság, az utánpótlás, masters és adaptív ob, valamint
a felnőtt ob ideje alatt tartott informális ülést (feladategyeztetést). További egyeztetéseket az
aktuális feladatokhoz kapcsolódóan, nem teljes körben tartottunk.
A bizottság a versenyek előkészítése során konzultatív szerepet töltött be. Számos esetben ad hoc
konzultációkat folytattunk konkrét kérdésekben. Véleményeztük és javaslatot tettünk az utánpótlás,
masters és adaptív, valamint a külön megrendezésre került felnőtt országos bajnokság programjára.
A próbaként lebonyolított váltóverseny részleteinek kidolgozásában is részt vett a bizottság. A
váltóverseny egyébként sikeresen debütált, az 500 méteres sprinttel együtt. A továbbfejlesztés és a
különböző versenyek, bajnokságok programjába való megfelelő illesztés, az indulók megfelelő
számának garantálása a következő megoldandó feladat.
Elkészítésre került egy nagyon részletes „Versenytechnikai forgatókönyv”, amely segítséget adhat
bármely klubnak, versenyrendezőnek az esemény előkészítése és megszervezése során. Tartalmazza
azokat a legfontosabb elemeket, amelyekre figyelni kell a szervezésnél. A dokumentum
aprólékossága a szegedi pálya adottságait, lehetőségeit tükrözi. Szükséges egy rövidebb,
egyszerűsített változat megalkotása is – ez mindenképpen a 2012. év feladata.
A bizottság tagjai a versenyek (MESZ rendezésű) lebonyolításában operatív segítséget is biztosítottak.
Wachtler Edit a versenyiroda működtetésében vett részt, Mátyók Heni elsősorban a bajnokságok
eredményhirdetéseinek előkészítésében működött közre, illetve hazai pályán, a Velencén rendezett
versenyek szervezője volt. Én személyesen több alkalommal a verseny helyi kommentátorának
feladatait láttam el, továbbá a technikai feltételek folyamatos meglétét, szükség esetén tetten ért,
vagy a versenybírók, ill. a versenyzők/edzők által észlelt hiányosságok azonnali kijavításában
próbáltam segítséget nyújtani.
A 2012. év fő feladatai
 A versenykiírások pontosítás, egységesítése a versenyszabály vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembe vételével
 A versenytechnikai forgatókönyv rövidebb, egyszerűsített változatának elkészítése
 A négynapos országos bajnokság programjának összeállításában részvétel
 Folyamatos konzultáció a szövetségi versenyek előkészítése során, konzultációs lehetőség
biztosítása az egyesületi versenyek előkészítésében
 A versenyiroda működésének tökéletesítése, elsősorban a nevezések/pótnevezések
befogadásával, ellenőrzésével, valamint a versenyprogram elkészítésével, a módosításokat
figyelembe vevő aktualizálásával kapcsolatos feladatok pontos meghatározása a
versenybíróság és a verseny rendezőjének vonatkozásában. Majd az e meghatározás szerint
való működés megvalósítása.
 Javaslattétel a sportág jobb promóciójára a versenyek keretén belül
 A bizottság munkatervének és szervezeti-működési szabályzatának megalkotása
 Javaslattétel a versenyszabály év végén esedékes módosításához
Szántó Éva
A MESZ Versenytechnikai Bizottságának vezetője

