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MVSZ VERSENYRENDEZÕ BIZOTTSÁG

2018.ÉVI VERSENYRENDEZÕI ALAPKÉPZÉS VIZSGA

2018. március 24-25. 

MEGHÍVÓ

Elõzetes jelentkezés: e-mail: rendezo.bizottsag@gmail.com

A Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendezõ Bizottsága 2018 március 24-25-én szervezi meg versenyrendezõi 

alapképzését azoknak, akik elsõ alkalommal szeretnének minõsítést szerezni és csatlakozni a hazai minõsítéssel 

rendelkezõ versenyrendezõk csapatához. 

Idõpont: 2018. március 24-25-én

Helyszín: Zwack Rendezvényterem, 1095 Budapest, Dandár u 1.

Résztvevõk száma: kb. 40-50 fõ

Elõadóink: Fluck Benedek

Tusnai Veronika

Dávid Júlia

A tervezett program:

Szombat, március 24. 9-17 óráig

1. Regisztráció, köszöntõ, az alapképzés megnyitása

2. Szervezõ, rendezõ bizottság, szerepkörök, feladatok  Fluck B.

3. NOR, SI – Versenyrendelkezések, versenyutasítás, szabályzatok - RRS Fluck B.

4. Látható és hallható jelzések, lobogók Dávid J. 

5. Verseny – rajt, verseny közben, befutó, futamok után Fluck B.

6. Eredményszámítás Dávid J.

Vasárnap, március 25. 9-15 óráig

1. Nevezés, irodai feladatok, dokumentumok, hirdetõtábla, dokumentáció verseny elõtt, alatt és után Rutai A.

2. Eszközök, csapat, bóják, felszerelés Hegedûs L.

3. Pályák bemutatás, magyar sajátosság, verseny típusok Kerekes K.

4. Kommunikáció, versenyrendezõk közötti kommunikáció, staff meeting, versenyzõkkel 

történõ kommunikáció VHF, Trönk, idõjárás, viselkedés, etikai normák (ivás, öltözködés) Dávid J. 

5. Biztonság Kerekes K.

6. Vizsga - írásbeli teszt 

Kérjük, hogy jelentkezzetek a rendezo.bizottsag@gmail.com címen legkésõbb 2018. március 10-ig. Az elõzetes 

jelentkeztetés célja, hogy a jelentkezõk számát figyelembe véve tudjuk a szükséges dokumentumokat jegyzeteket 

elõkészíteni.

Részvételi díj: 15.000 Ft/fõ, amelyet a regisztrációkor kell megfizetni. 

A regisztrációra 9:00 órai kezdettel kerül sor az elõadóterem bejáratánál. Kérjük, hogy a pontos kezdést lehetõvé téve, 

érkezzetek idõben a regisztrációhoz!

A továbbképzésen való részvétellel és sikeres vizsga esetén D, C minõsítések megszerzése lehetséges. Akinek van már 

rendezõi feladatokban gyakorlata, azokat kérjük a szerzett gyakorlatról igazolást hozzon, hogy sikeres vizsga esetén be 

tudjuk számtani a minõsítés megadásánál!

Várunk az alapképzésen:

Magyar Vitorlás Szövetség

Versenyrendezõ Bizottsága

Hegedûs Léna

Kerekes Kázmér

Rutai Andrea

J e l e n t k e z é s :

2018. évi versenyrendezõi alapképzés és vizsga

Jelentkezés:


