
 

Versenysport Bizottság megbeszélés  
jegyzőkönyv 

Időpont: 2018-01-22  

Helyszín: Csepel Horgászegyesület 

Résztvevők: A jelenléti ív alapján 18fő 

 

● Az elmúlt év áttekintése, eredmények, válogatott keretek, VB részvétel.  

○ Sikeres évet zártunk, 8 nagy versenyt sikerült növekvő létszámban megrendezni.  

○ Sikeres volt a gyerekeknek szervezett verseny is, ahol a nagy volt a részvétel. 

■ észrevételek: A gyerekek nagy életkor és tudásbeli különbsége miatt érdemes 

lenne kategóriákat kialakítani. 10 év alatt és felett.  

■ A versenyzői igazolványos szülőket egy külön kategóriába leültetni.  

■ Esetlegesen a rakósbotot, mint módszert, a nem profi kategóriából kizárni.  

■ pályázni fogunk támogatásra  

○ A versenyeinken az első helyezettek éves jegyek kapnak, az igények már fel lettek mérve, 

duplikáció kerülése.  

■ megjegyzés: szabályzatba lesz foglalva, a jövőben is áll ez a díjazás. 

○ Az országos versenyeken is jól áll a szövetség, szinte minden szakágban és korosztályban 

van válogatottunk. 

○ Nemzetközi verseny eredmények közül Rudnai Csilla, női vb bronz érmét kell kiemelni. 

Gratulálunk neki! 

○ Világbajnokságra idén 7 fő* RDHSZ tag utazik különböző kategóriákban és korosztályban.  

■ megjegyzés: utánpótlás korú 3 fő, pergető 4 fő. 

■ *2018-01-24-én fennálló információk alapján 

 

● OVHB események, verseny igazolások, SIR regisztráció, szabály módosítások, MOHOSZ verseny 

rendezési változás, támogatások. 

○ január 27.-e, ifjúsági és utánpótlás nevelési találkozó 

■ megjegyzés: a találkozó után részletes anyagot küld szét a bizottság az 

elhangzottakról. 

○ február 7.-e MOHOSZ elnökségi ülés 

○ SIR regisztráció változása, elektronikus www.horgaszjegy.hu február elején indul 

○ Kedvezményes jegyek váltása, feltételei. 

○ A verseny szabályzatok átalakulóban vannak, a ranglista versenyek megszűnnek. Csak az 

OB fog számítani, ami mindenhol két szakaszra bomlik (elődöntő, döntő). Feeder változik 

nagyobb mértékben, a finomszerelékes nem.  

○ Tervek a verseny rendezés szabályozására, indulás feltétele a regisztráció, előnye a 

nyomon követhetőség, és az igényelhető támogatás szövetségi szinten 

http://www.horgaszjegy.hu/


 

 

● Hazai válogatott támogatás, nemzetközi verseny való indulás támogatása. A MOHOSZ 

támogatása melletti, mi a megfelelő támogatás? 

○ A hazai országos bajnokságon induló versenyzőinket tavaly óta támogatjuk. Ez idén is 

elérhető lesz. Listát kell a szokott formában küldeni, s rangsort állítunk. A keret összegéig a 

nevezést állja a RDHSZ. 

■ megjegyzés: max 9-10 fő. 

■ észrevétel: a tavaly megígért dicsőség lista nem készült el,  

■ válasz: ezt pótolni fogjuk, s plakát készül majd belőle, amit a székházban 

publikálunk, 

○ Felmerült, hogy ha a MOHOSZ támogatja a nemzetközi versenyzést, akkor nálunk miért 

van külön támogatás. Vélemények? 

■ észrevétel: nem született állásfoglalás, a túl nagy létszám miatt, kisebb támogatás 

jár idén. 

○ A támogatásért cserébe minden érintettől beszámolót várunk és részvétel olyan 

versenyeken, ifjúsági rendezvényen ahol ők személyesen nem érintettek az részvételben. 

 

● A versenysport fellendítése a szövetségnél. Nagyobb létszámú versenyek rendezése. Ötletek a 

megoldásra. Versenypálya, Csepeli versenypálya. Versenynaptár. 

○ Előadó: Szakág vezetők 

■ észrevétel: a kommunikáció javítása, sok esetben a egyesületek házi versenyére is 

mennének vendégek, ennek támogatására az RDHSZ Versenybizottság Facebook 

oldalán minden háziversenyt publikálni fogunk és közé tesszük a beszámolókat is.  

■ az iskolák közötti versenyt jobban, hatékonyabban kell a jövőben publikálni,  

■ az RDHSZ csapat versenyén a kategóriákat át kell gondolni, mert nincs elegendő 

gyerek versenyző,  

■ a Tisza tóhoz hasonlóan, nekünk is a gyerek horgászokat kellene támogatnunk 

ingyen jeggyel, pl a gyereknapon aki regisztrál az kapjon gyerek területi jegyet, 

■ az ifjúsági jegy árát csökkenteni kellene, 

■ a csepeli pálya takarítás közös ügy, az egyesületektől kérünk majd hozzá 

segítséget, 

■ a csepeli pálya ügyében javuló információk láttak napvilágot, további intézkedésre 

van szükség 

■ a Dömsödi övcsatorna egy másik szakaszán található, lehetséges új pályahelyszín 

bejárása 

 

● Változások, az új munkacsoport bemutatása. Javaslat tétel munkacsoport tagra. 

○ A munka csoport feladata, hogy támogassa a verseny szervezéssel, lebonyolítással 

kapcsolatos teendőket. 

○ Toborzás, a támogatottak bevonása. Max 5 fő.  



 

○ Javadalmazás, következő évben RSD területi jegy. 

 

● Ifjúság és utánpótlás nevelési események, pályázatok. Január 27.-én megbeszélés a MOHOSZ 

székházban. Gyereknap, casting verseny, gyerektáborok, Dunaparti Általános iskolák versenye. 

○ Szombaton lesz egy megbeszélés a MOHOSZ székházan, ahol az RDHSZ-t 4-en 

képviseljük.  

■ megjegyzés: részletes információt adunk róla,  

○ A MOHOSZ utánpótlás nevelési programja a HUNOP részletesen majd ez után tudunk 

tájékoztatást adni.  

○ A tervek között szerepel egy horgász suli elindítása, itt jutnának információhoz a gyerekek 

a lehetőségekről. Ennek elindítására is lehet pályázni, és a szövetség is kell hogy 

támogassa. Célom, hogy mi is tudjunk adni támogatást. 

○ Gyereknapi horgászverseny, pályázzatok! Egyesületi szintű! 

○ Horgász viadal, casting verseny. Tavaly nagy sikere volt, idén is lesz. a nyertes mehet a 

MOHOSZ táborába. Megyei szintű. 

○ Tervben van egy horgász ötpróba, ahol egy iskolába járó gyerekek alkothatnak csapatot.  

○ A Dunaparti Általános iskolák versenyéről tájékoztatást küldeni minden RDHSZ 

egyesületnek! Az iskolákat nekik kell megkeresni. 

○ A MOHOSZ kiskönyvekből lehet majd igényelni a gyerekenek.  

○ A részletes pályázati anyagok a MOHOSZ.hu oldalon jelennek meg február 28.-ig. 

■ észrevételek: a gyerektáborokban a gyerekeket lehetne vizsgáztatni.  

 

● Egyéb témák áttekintése. Tapasztalatok a tavalyi évről. Az éves munkaterv áttekintése.  

○ Versenyekről visszajelzés? 

○ Kommunikáció megfelelő? 

■ észrevételek: a versenysport bizottság támogatást nyújt a verseny szervezéshez, 

kérjétek a segítségünket, 

■ vendég kategória létrehozása az egyesületi versenyeknek, jó példa: Molnársziget 

HE.  

 

Éves munkaterv: 
● RDHSZ versenynaptár elkészítése. Versenyek jelentése a Mohosz versenynaptárba, egyéb 

versenynaptárakba. Versenykiírások elkészítése, publikálások, verseny szervezés. Változás, 

versenynaptár helyett, esemény naptár! 

Felelősök: szakág vezetők 

Határidők:  

● RDHSZ felé 2018-02-01-ig,  

● MOHOSZ felé 2018-02-05  



 

● Kiírások 2018-02-15 

 

● RDHSZ Verseny szabályzat harmonizálása az OVHB szabályzatokkal. Változások követése, 

eltérések. 

Felelősök: szakág vezetők 

Határidő: 2018-03-05 (függ az új szabályzat kiadásától) 

 

● Adatbázis karbantartása a versenyzőkről. Pontos nyilvántartás az RDHSZ versenyzőiről (melléklet 

szerint). Versenyhorgászok visszainvitálása a szövetségbe, ötletek. MLS versenyzők.  

Felelősök: versenyfelelősök, szakág vezetők,  

Határidő: 2018-05-31 

 

● OHCSB nevezés és csapat állítás. Költségvetés készítés, teendők szervezése.  

Felelősök: finomszerelékes szakág vezető, bizottság vezető 

Határidő: 2018-06-01 

 

Pontos elérhetőségek: 

A Versenysport Bizottság tagjai:  

 

● Kocsis László vezető kocsis.laszlo@fisch.hu 06-20-325-7599 

● Gerendi Zsolt úszós szakág zsolt.gerendi@gmail.com 06-30-600-3365 

● Végh Tamás feeder szakág veghtamas1982@gmail.com 06-30-415-0791 

● Algayer Zoltán pergető szakág info@sugerbolt.hu 06-20-922-7121 

● Hajlemász Attila bojlis szakág extremecarp1.bt@mail.com 06-70-394-5148 

 

Munkacsoport tagok: 

● Zsíros András László 

● Baráti József 

● Pongó Szilárd 

● Schmidt Atilla 

 

Kocsis László  

RDHSZ Alelnök 

Versenysport Bizottság vezető 

2018-01-18 

www.facebook.com/rdhszversenysport/ 


