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2018. ÉVI VERSENYRENDEZŐI MODULÁRIS KÉPZÉSÉRE

A Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendező Bizottsága 2018. április 21-én és 22-én szervezi meg 

versenyrendezői moduláris képzéseit versenyadminisztrátorok (versenyiroda vezetők) és eredményszámítók 

részére. A képzésre elsősorban azokat a már minősített versenyrendezőket várjuk, akik tudásuk bővítésével 

alkalmassá válhatnak a versenyiroda vezetői feladatok ellátására, ill. szeretnék elsajátítani a Sailwave program 

használatát. A ranglistaversenyeket Rendező szerveknek a versenyrendelkezésekben foglaltak szerint meg kell 

jelölniük a Tisztségviselők listáján a versenyiroda vezető tisztségviselőt is, aki a versenyrendezők minősítése 

szerint rendelkezik a moduláris képzéseken megszerezhető képesítéssel.

A képzések 1-1 naposak, lehetőség van rájuk külön-külön és együtt is jelentkezni. A részvétel előzetes regisztrá-

cióhoz kötött, melyet a rendezo.bizottsag@gmail.com címen legkésőbb 2018. április 10-ig kell elküldeni. Az oktatás-

ra 30 főt tudunk fogadni. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk.

00 30Időpont: 2018. április 21-22. én 9 - 16

Helyszín: Magyar Sport Háza, földszinti nagytárgyaló, cím:1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Versenyadminisztrátor modul
00 002018.04.21. 09 -16

Regisztráció | 

Versenyszervezés-előkészületek | Tusnai V.

Nevezés – VIHAR 2.0 | Fluck R.

Versenydokumentációk | Fluck R.

Látható jelzések | Tusnai V.

Versenynapok vége | Fluck R.

Díjkiosztó és verseny utáni teendők | Tusnai V.

Vizsga

30 008 - 9

Eredményszámító modul
00 302018.04.22. 09 -16

Regisztráció | 

Pontszámítás | Fluck R.

Sailwave alapok, Tusnai V.

Több osztályos versenyek | Fluck R.

Yardstick versenyek | Tusnai V.

Vizsga

30 008 - 9

egy osztályos versenyek | 

KÉPZÉSI PROGRAM

Részvételi díj:

A részvételi díj képzésenként 10.000,-Ft/fő. A két modulra történő együttes jelentkezés esetén 17.000,-Ft/fő, 
30 00amelyet a regisztrációkor kell megfizetni. A regisztráció 8 -tól 9  óráig tart a IV. emeleti 402-es szobában, az MVSz 

Titkárságán. Kérjük, hogy a pontos kezdést lehetővé téve, érkezzetek időben a regisztrációhoz. A vitorlázás 

versenyszabályai a 2017-2020. évekre című könyv kétnyelvű, angol-magyar kiadása a regisztrációkor 

megvásárolható, ára 2.500 Ft.

Sikeres vizsga esetén a rendezők minősítési szintje mellett rögzítésre és publikálásra kerül a moduláris képzés 

elvégzése. A versenyadminisztrátor modul elvégzésével a D minősítési szint C-re változik.


