Sikeres rendezvény volt! – értékelt az MTTOSZ elnöksége

Az október 6-i elnökségi ülés külön napirendben foglalkozott a nyár legfontosabb szövetségi
rendezvényének értékelésével az augusztus 13-án, Balatonszárszón rendezett „Kárpát-medence
magyarlakta településeinek virtusvetélkedője” versennyel.
Az írásos előterjesztést Balogh György általános alelnök készítette. Az anyagban részletesen leírta a
versenyre való felkészülés különböző szakaszait. Emlékeztetett mindenkit a februári elnökségi
határozatra, mely szerint az ez évi verseny kiírásánál, fontos szempontnak kellett tekinteni a 2015.
évi bölcskei verseny tapasztalatait. Virtusvetélkedőnknek, ennek figyelembe vételével, egy
frekventált, nagy forgalmú üdülőhelyet keresett a szövetség vezetése. Így került Balatonszárszóra a
rendezvény, ahol egy nagyon aktív polgármester és nagyszerű munkatársai segítették az előkészítő
munkát.
A másik, alapvető változásokat hozó szempont volt a virtusvetélkedő lebonyolításában, hogy a
korábbi, évtizedes hagyományokkal szakítva, megújult, kibővült versenyprogramot hirdetett meg a
szövetség. Ebben a munkában nagy segítségünkre voltak a rendező partnereink, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács és a Magyar Autóklub szakemberei. Így kerültek be a hagyományos erőszámok
mellett olyan versenyprogramok is, mint a kerékpárverseny, helyismereti tesztekkel nehezítve, vagy
az ügyességi kerékpárverseny épített pályán, továbbá az önvédelmi eszközökkel való célba dobás,
valamint a vízi-bicikli versenyszám.
Az előterjesztés részletesen kitért arra, hogy az egész rendezvény attól válhatott sikeressé, hogy az
adott szervezetek, tehát a Rendőrség, a Polgárőrség is mindent megtettek a verseny helyszínek
biztosítása érdekében. A verseny ennek megfelelően rendben, a programban meghatározott
idősorrendben zajlottak.
Az Elnökség nagyon jónak értékelte a vetélkedő főbírójának Piri Tamás elnökségi tagunknak szervező
és versenylebonyolító munkáját. A virtusvetélkedő versenyszámait, figyelemmel az új elemekre,
gondosan állította össze. A csapatok versenyszámok közötti mozgását koordináló „forgószínpad”
megoldás megfelelően funkcionált. Jelentősebb fennakadás a verseny lebonyolításában nem volt. A
mérőeszközök is pontosan működtek. A versenybíróság folyamatosan értékelte az elért
részeredményeket. Ennek megfelelően, az eredményhirdetés is az előre meghirdetett időpontban
zajlott.
Mint, minden rendezvénynek, ennek is voltak árny oldalai. Ezt is megvitatta az elnökség. Ilyen volt
többek között, hogy a verseny színhelyétől igen távol lehetett szállást biztosítani a csapatoknak, ahol
a sátortáborban a tisztálkodási lehetőségek meglehetősen korlátozottak voltak.
Szabadtéri rendezvényként az időjárás mindig meghatározó tényező. Ez volt most is. Versenyzésre
kiválóan alkalmas, ugyanakkor napozásra, fürdőzésre kifejezetten hideg időt fogtak ki a résztvevő
csapatok. Így, nem igazán érvényesült az a bónusz, melyet a Szövetség, mint vendéglátó biztosított a
meghívást elfogadó csapatoknak. Nevezetesen, a verseny utáni estét és a vasárnapot is a Balaton
parti strandon tölthették a részvevők, kipihenve az előző napi verseny fáradalmakat. Ez, nem igazán
jött be. Majd legközelebb!
Összegezve a napirendet, az Elnökség sikeresnek minősítette a 2016. évi virtusvetélkedő
megszervezését és lebonyolítását. Köszönetet mondott a szervező bizottságnak a végzett munkáért,
és külön kiemelve Piri Tamás elnökségi tagunknak, a vetélkedő programja összeállítójának és
főbírójának hozzáértő, szakmai tevékenységét.
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