
 

Hajóosztályok alapítása és aktivitása az MVSz versenyrendszerében 

(7/2019 (01.16) számú MVSz elnökségi határozat) 

 

1. Hajóosztály-alapítás 

 Egy hajóosztály-szövetség kérheti az MVSz általi nyilvántartásba vételét, ha működési 

szabályzata megfelel az MVSz Alapszabályának, SzMSz-ének és a vonatkozó egyéb 

szabályzatainak. Az osztályszövetség kizárásra kerül, ha működése a nyilvántartásba vételt 

követően nem felel meg az MVSz előírásainak. 

 A nyilvántartásba vételi kérelmet az MVSz Titkárságának kell benyújtani az alábbi adatok, 

illetve dokumentumok egyidejű megküldésével: 

• az osztály alakulóülésének jegyzőkönyve – melyben legalább 3 aktívan versenyző 

hajó megjelölésre kerül – és jelenléti íve 

• a megválasztott tisztségviselők elfogadó nyilatkozata és elérhetőségei 

• a minimum 3 tagú elnökség tagjainak neve 

• az osztálykapitány neve, elérhetősége 

• az osztálytitkár neve, elérhetősége (ha van ilyen) 

• a felmérő neve, elérhetősége 

• Osztályszabályok – WS által nyilvántartott osztály esetén a hivatalos WS által 

elfogadott. 

• Hajóosztály SzMSz 

 Hazánkban minden újonnan megjelenő hajóosztály jogosult a nyilvántartásba vételre, 

azonban az MVSz versenyrendszerébe való felvételhez minden évben az aktivitási 

pályázatban foglaltaknak kell megfelelnie, kivételt képeznek e szabály alól a mindenkori 

olimpiai hajóosztályok. Amennyiben ez az aktivitás megszűnik, úgy a következő évre elveszti 

a versenyrendszerben elfoglalt aktív státuszát. 

2. Hajóosztályok a versenyrendszerben - aktív osztálystátusz 

 World Sailing osztályok 

 A mindenkori olimpiai hajóosztályok automatikusan aktív státuszt kapnak az adott olimpiai 

ciklus minden évében. 

 Azok a World Sailing által nyilvántartott mindenkori World Sailing osztályok, akik az alábbi 

pályázati feltételeket teljesítik, szerepelhetnek a következő évi hazai versenyrendszerben. 

 A World Sailing csoportba tartozó osztályszövetségek minden év október 31-ig pályázhatnak 

a következő évi minősítési rendszerben való részvételre. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• az osztályszövetség nevét, levelezési címét, és ha van, weboldalának címét, 

• az osztályszövetség elnökének nevét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét, 

• hivatalos WS által elfogadott hatályos osztályszabályokat, 

• az osztályszövetség felmérőjének nevét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét, 

• a tárgyévben tartott legalább egy osztályszövetségi gyűlés jegyzőkönyvét, 

• jelentését az osztály tárgyévben történt aktivitásáról, melynek tartalmaznia kell: 

o Új belépő esetén legalább négy olyan – tárgyévben rendezett – az MVSz 
versenynaptárában nyilvántartott versenyt, amelyen 10 m hajóhossz felett 
legalább hat, 10 m alatti hosszúságú hajók esetén legalább nyolc osztálybeli hajó 
részt vett. Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajót, amely az előírt határidőig a 



 

versenyre benevezett és a kiírt futamok közül minimum egy futamon érvényesen 
elrajtolt. A pályázat elbírálásakor a kiemelt nemzetközi versenyeken (vb, Eb, vk, 
Ek) való részvétel is figyelembe vehető. A nemzetközi versenyen induló hazai 
hajók számát kettővel szorozva a legközelebbi hazai ranglistaverseny induló 
létszámához hozzáadandók. 

o Státusz megújítás esetén legalább négy olyan - tárgyévben rendezett - 
versenyrendszeren belüli versenyt, melyen legalább nyolc, 10 m hajóhossz felett 
legalább hat az osztályba tartozó hajó részt vett. Résztvevőnek kell tekinteni azt 
a hajót, amely az előírt határidőig a versenyre benevezett és a kiírt futamok közül 
minimum egy futamon érvényesen elrajtolt. A pályázat elbírálásakor a kiemelt 
nemzetközi versenyeken (vb, Eb, vk, Ek) való részvétel is figyelembe vehető. A 
nemzetközi versenyen induló hazai hajók számát kettővel szorozva a 
legközelebbi hazai ranglistaverseny induló létszámához hozzáadandók. 

 A pályázatokat az MVSz elnöksége november 15-ig, vagy az azt követő elnökségi ülésen 

bírálja el határozat formájában. 

 Az osztály versenyrendszerben való aktív státusza a következő évre pályázattal nyerhető el. 

 Az aktív osztályok jogosultak éves ranglista és minősítés nyilvántartására, valamint országos 

bajnokság és ranglistaverseny rendezésére az MVSz-szel kötött megállapodás szerint. 

 Az osztályszövetségek vállalják, hogy a pályázatban benyújtott kapcsolati adatokban és az 

osztályszabályokban bekövetkező változásokról a lehető leghamarabb értesítik az MVSz 

titkárságát. 

 Nemzeti osztályok 

a. A Nemzeti osztályok csoportba sorolható minden olyan a hazai versenyrendszerben szereplő 

és az alábbi pályázatot teljesítő hajóosztály, melyet a World Sailing nem sorol a mindenkori 

World Sailing osztályok közé. 

b. A Nemzeti osztályok csoportba tartozó osztályszövetségek minden év október 31-ig 

pályázhatnak a következő évi minősítési rendszerben való részvételre. A pályázatnak 

tartalmaznia kell: 

• az osztályszövetség nevét, levelezési címét, és ha van, weboldalának címét, 

• az osztályszövetség elnökének nevét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét, 

• hivatalos WS által elfogadott hatályos osztályszabályokat, 

• az osztályszövetség felmérőjének nevét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét, 

• a tárgyévben tartott legalább egy osztályszövetségi gyűlés jegyzőkönyvét, 

• jelentését az osztály tárgyévben történt aktivitásáról, melynek tartalmaznia kell: 

o Új belépő esetén legalább négy olyan – tárgyévben rendezett – MVSz 

versenynaptárában nyilvántartott versenyt, amelyen 10 m hajóhossz felett és az 

Összevont cirkáló, 25-ös jolle, 15-ös jolle, Folkboat osztályoknál legalább hat, 10 

m alatti hosszúságú hajók esetén legalább nyolc osztálybeli hajó részt vett. 

Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajót, amely az előírt határidőig a versenyre 

benevezett, és a kiírt futamok közül minimum egy futamon érvényesen elrajtolt. 

o Státusz megújítás esetén legalább négy olyan – tárgyévben rendezett – 

versenyrendszeren belüli versenyt, amelyen 10 m hajóhossz felett és az 

Összevont cirkáló, 25-ös jolle, 15-ös jolle és Folkboat osztályoknál legalább hat, 

10 m alatti hosszúságú hajók esetén legalább nyolc osztálybeli hajó részt vett. 

Résztvevőnek kell tekinteni azt a hajót, amely az előírt határidőig a versenyre 

benevezett és a kiírt futamok közül minimum egy futamon érvényesen elrajtolt. 



 

c. A pályázatokat az MVSz elnöksége november 15-ig, vagy az azt követő elnökségi ülésen 

bírálja el határozat formájában. 

d. Az osztály versenyrendszerben való aktív státusza a következő évre pályázattal nyerhető el. 

e. Az aktív osztályok jogosultak éves ranglista és minősítés nyilvántartására, valamint országos 

bajnokság és ranglistaverseny rendezésére az MVSz-szel kötött megállapodás szerint. 

f. Az osztályszövetségek vállalják, hogy a pályázatban benyújtott kapcsolati adatokban és az 

osztályszabályokban bekövetkező változásokról a lehető leghamarabb értesítik az MVSz 

titkárságát. 


