BSHE KÉRDŐÍV - Maconka Barátai ’16/’17 Szuperkupa
Tisztelt Horgászbarátaink!
A kitöltéssel a 2016. évi sorozat értékelését és a 2017. évi sorozat kereteinek kialakítását segítik.
A kitöltés és az összesítés anonim módon történik, így név, aláírás nem szükséges.
A kérdőívet kérjük a helyszínen leadni, vagy a maconka@maconka.hu címre 2016.09.07-ig visszaküldeni!
Az összesített eredményeket és a döntést közzétesszük!
Köszönjük a közreműködést!
Úgy gondoljuk - mivel Önök Maconka Barátaiként az immár negyedik sorozaton hűségükkel és a tovább növekvő
létszámukkal ezt is bizonyították -, hogy alapvetően a szabályzat és a gyakorlati lebonyolítás mára bejáratottan és jól
működik, ezért a korábban már döntő többséggel megszavazott kérdéseket nem tesszük újra fel. Ugyanakkor előzetesen
is jelezni kívánjuk, hogy mindenen lehet javítani, így a III. fejezetben természetesen lehetőség van minden, Önök által
javasolt ötlet, módosítás, kiegészítés rögzítésére. Tervezzük együtt a folytatást!

VÁLASZOK FELDOLGOZÁSA 46 KÉRDŐÍV ALAPJÁN
Módszertan: Az értékelésnél figyelemmel voltunk arra, hogy nem mindenki válaszolt minden kérdésre,
illetve egy-egy kérdésnél több válasz is lehetséges volt. Közöljük az értékelések szórását és azok átlagát is.
A javaslatoknál az elfogadható ötleteket (és azok számát) rövidített, szerkesztett változatban közöljük.

Köszönjük a közreműködést!
I. A 2016. évi sorozat értékelése
1. Hány versenyen vett részt? Átlag: 4,2 verseny (2015: 4,3)
Értékelési segédlet a 2.-5. kérdésekhez:
1: nem megfelelő
2: elégséges
3: közepes
4: jó
5: kiváló

2. Értékelje a versenyszabályzatot! 1 elégséges, 1 közepes, 18 jó, 26 kiváló, átlag: 4,5
(2015: 4,4)
3. Értékelje a halállományt! 1 elégséges, 4 közepes, 16 jó, 25 kiváló, átlag: 4,4
(2015: 4,2)
4. Értékelje az étkezést! 6 közepes, 20 jó, 20 kiváló, átlag: 4,3
(tavaly nem volt mérve)
5. Értékelje a díjazást! 2 elégséges, 3 közepes, 19 jó, 22 kiváló, átlag: 4,3
(2015: 4,5)
6. Értékelje a lebonyolítást! 3 közepes, 13 jó, 30 kiváló, átlag: 4,6
(2015: 4,7)
7. Értékelje a teljes versenysorozatot! 4 közepes, 16 jó, 26 kiváló, átlag: 4,5
(2015: 4,5)
8. Mi volt Ön szerint a 2016. évi sorozat legnagyobb pozitívuma (ha volt ilyen)?
A halak/a halállomány (6), a látványterasz  (4), az időjárás  (4), a jó lebonyolítás (3), a
jó hangulat (3), a gyermekekkel való törődés (3), az egész (2), remek horgászok (2), szép
környezet (2), a jó úszós szektorok (2), segítőkészebbek lettek a halőrök (2), a növekvő
létszám (1), „az, hogy volt egyáltalán ilyen” (1), „nagyon megszerették velem Maconkát”
(1), a pontosság (1); „nem tudom” / nem válaszolt: 19
9. Mi volt Ön szerint a 2016. évi sorozat legnagyobb negatívuma (ha volt ilyen)?
Sekély vízben is kellett feederezni (3), semmi / nem volt (3), bojlis botok használata (2),
mindig az úszósok kapták a legjobb helyeket  (2), a lassú mérlegelés (2),
gyermekeknél mindig más víz (2), sok volt a felnőtt segítség a gyermekeknél (1),
úszósok a mélyvízen (1), „az amatőrök egyre kevésbé rúgnak a labdába” (1), nem lehet
spombolni (1), dudaszó nem hallható (1), az, hogy nem tudtam minden versenyen részt
venni (1), csak 5 forduló  (1), a szereplésem  (1), „utolsó lettem” (1); „nem tudom” /
nem válaszolt: 26

-2II. A 2017. évi sorozat tervezése
A versenysorozat ismét 5 versenyből fog állni, áprilisi, májusi, júniusi, júliusi és szeptemberi fordulókkal. Az összetett
eredmények szempontjából továbbra is a legjobb négy eredmény számít be majd a végeredménybe. A Szuperkupa
a MOHOSZ hivatalos országos versenynaptárában is szerepel majd, így lehetőség szerint a fordulók napjai a
további kiemelt versenyekkel, bajnokságokkal egyeztetetten kerülnek kijelölésre.

1. Mi volt a kedvenc horgászhelye a versenyen?
Gát 26, Nyári kikötő 8, I. sziget 5, Előtározó 5, Élmény-tó 2
2. Legyen-e továbbra is étkeztetés?
Igen 34, nem 0, csak választható opcióként 4
3. Milyen halfajt, halfajokat telepítene a következő szezonra?
Ponty 18, dévér 12, kárász (!) 12, extra ponty 6, amur (!) 5, compó 3, tokhal 1,
aranykárász 1, bodorka 1, busa  1, „amit ki tudok fogni  1
4. Milyen fejlesztést szeretne Maconkán a versenysorozat érdekében?
„Minden o.k.” / „úgy jó, ahogy van” (5), még több telepítést (2), összesítésben az első
10 értékelését (1), spomb használata (1), 220 V a gáton is (1)
III.

Minden egyéb ötlet, módosítás, kiegészítési javaslat:

Nincs szükség módosításra (4), „feeder csak mélyvízben” (3), „úszós csak mélyvízben” (2),
még korábban derüljön ki, ki hol horgászik (2), legyen 6 verseny (1), gyermekek
„hozzászoktatása” a díjkiosztón való részvételhez (1), minden szektorban legyen
szektorbíró (1), legyen több mérlegelő (1), profik és amatőrök szétválasztása (1), legyen
külön method szektor (1), ifik külön horgásszanak (1), gyermekek csak úszós módszerrel
(1), 4 órás forduló (1), 8 órás forduló (1), gyorsabb mérlegelés (1), on-line mérlegelési
applikáció (1), nagyobb versenypálya (1), több parkolóhely (1), legyenek tárgynyeremények
(1), „fát a gátra”  (1)
+1. Végül a legkedvesebb megjegyzések:
„Nehogy abbahagyjátok!”
„Teljesen más Maconka, mint korábban gondoltam volna”
„Ezért lettem tag is itt, hogy ne csak ötször legyek itt”
„Jövőre hozom az Asszonyt is, hogy biztosan elengedjen”
Köszönjük a közreműködést!
Bátonyterenye-Maconka, 2016. szeptember
***

