Tisztelt Fegyelmi Bizottság!

A 2017. évi Rövidtávú Országos Bajnokság nevezései kapcsán az alábbiak a tények.
Röviden, igen, a határidő után módosult a nevezési rendszerben egy nevezési rekord. A módosítást én
vittem véghez, meglátásom szerint azonban ezzel semmi szabályellenes nem történt, mivel a
rendezőség a Versenyszabályzat 7.2 fejezetében lefektetett jogával élve azt elutasította. Ez sem
engem, sem az érintett versenyzőt nem lepte meg.
Itt az ügy akár le is zárható lenne, mi (az Orvosegyetem SC) sem emeltünk ez ellen kifogást, hiszen az
egyébként időben leadott nevezést mi rontottuk el, azonban a rendezőség e mögött, sajnos,
sportszerűtlenséget feltételezett, ami miatt kénytelen vagyok részletesebb magyarázattal is szolgálni.
A nevezések két ütemben kerülnek az Entry rendszerbe:




Elsőre létrejön a nevezés fej rekord, ami nagyjából a versenyzőt és a futamot azonosítja, illetve
tartalmazza az érvényességi, valamint napló dátumokat is (ki, mikor hozta létre, illetve
módosította).
Majd egy külön menetben kell megadni számos egyéb adatot, amelyek a nevezés tétel
rekordba kerülnek, ebbe tartozik többek között a kategória is.

Azok a félkész nevezések, amelyeknél még nem jött létre a nevezés tétel rekord (nem történt meg a
kategória megadása) az Entry adminisztrációs listáiban jelölve vannak (!?), az ilyen nevezések azonban
a rendezői szoftver felé készülő exportba nem kerülnek be.
Jelen esetben ezt a jelet én vettem észre Mets Miklós neve mellett, amikor épp azt akartam megtudni,
hogy mennyi pénzt kell majd az említett OB rendezőinek átutalni. Ez szeptember 9-én történt.
Gyanítottam, hogy itt egy félbehagyott nevezésről van szó, meg is kérdeztem Marosffy Orsit – aki
nálunk az egyesület nevezéseit intézi – hogy ez mi lehet, ő belátta, hogy ezt ő rontotta el. Mondtam
neki, hogy ha már épp bent vagyok a rendszerben, megadom hozzá a kategóriát, de vélhetően ennek
semmi hatása nem lesz, mert a rendezők valószínűleg már elkészítették az exportot, meg egyébként is
bőven lejárt már a határidő, így ezt velük személyesen kellene megbeszélni (mint utólag megtudtam,
ekkor már a rajtlista is készen volt). Orsi felhívta Mets Mikit, elmondta neki, hogy mi a probléma, és
abban maradtak, hogy inkább hagyják az egészet, akkor legfeljebb Miki nem indul (sőt, még örült is a
szabad hétvégének). Ezután mi többet ezzel a nevezéssel nem foglalkoztunk, valóban nem értesítettük
a rendezőséget, mert Mets Miki végül nem is akart nevezni, arról meg, ugye, minek?
Az Entry rendszerben máig fellelhető az említett rekord (tehát a rendezőség által beadott
jegyzőkönyvvel ellentétben az nem került törlésre, azonosítója 169373), melynek napló adatai a
következőket tartalmazzák:
Feladás dátuma: 2017-08-28 19:04:45
Feladó: oscadmin
Utolsó módosítás: 2017-09-09 07:33:25
Utolsó módosító: dani
Amire nem számítottunk, az az, hogy a rendezőség ezt észreveszi, arra meg főleg nem, hogy ebből
ügyet csinálnak. Eleve nem értem, a határidő lejárta - és főleg a rajtlisták elkészülte - után minek
nézegeti valaki az akkor már zárt nevezési rendszert? Ezzel az erővel a 2016-os ROB nevezéseit is

módosíthatnám, annak is ugyanennyi hatása lenne, hiszen azok a nevezések is zártak már. És ha mégis
talál benne valami érdekeset, miért nem kérdezi meg, mi történt? A telefonszámomat, e-mail címemet
ismerik, amikor hasonlóan irreguláris esetekben kell adminisztrátorként eljárni, mindig megtalálnak.
Ugyanakkor felhívnám a figyelmüket arra is, hogy nekem nem kötelességem a rendezőséget
tájékoztatni adminisztrátori munkám minden részletéről. Jelen esetben csak szívességet tettem,
amikor beállítottam a hiányzó kategóriát, az elrontott nevezés korrigálása alapvetően a versenyző és
a rendezőség dolga. Tehát ezen a ponton sem látok részemről sem szabályellenest, sem
sportszerűtlenséget.
A versenyző oldaláról nézve pedig, ha a rendezőség nem fogadta el a nevezést, az illető a rajtlistába
nem került be, a versenyre nem ment el, akkor milyen sportszerűtlenséget próbálnak hajánál fogva
előrángatni?
Ugyanakkor, az mélységesen elszomorít, hogy alapvetően barátságos légköréről ismert sportágunkban
ilyen rosszindulattal találkozok. Tudom, hogy ez az egész csak ürügy, a háttérben személyes ellentétek
feszülnek, ami azonban nem mentség arra, hogy engem ebbe az ügybe belekevertek, illetve, hogy az
MTFSZ hivatali apparátusát bosszúállásra használják.
Mellékelten küldök képernyőmintákat félkész nevezésre, kész nevezésre, illetve az érintett nevezési
rekord dumpját az adatbázisból.

Üdvözlettel,

Marosffy Dániel
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