Napirendi pont
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A nagyhajós rendezvényeinkkel kapcsolatos szervezési, marketing, média,
kommunikációs célok megfogalmazására, azok elérését célul tűző
munkacsoport beszámolója, javaslat az NB részére, a saját
versenyrendszeren belüli regattáinkhoz kapcsolódó parti eseményeken túl, a
szabadidős terület rendezvényeinek, a tervezett versenysorozatok feladatait
érintenénk.
Határozati javaslat kialakítása az Elnökség felé
A szabadidő vitorlázás jövője - a révfülöpi konfliktushelyzet kezelése
VTSZ MCS beszámolója az aktuális, futó ügyeitekről, munkamenet
bemutatása,
Határozati javaslat: Az NB VTSZ Munkacsoport tűzze napirendre a túrázás
támogatását a vitorlázás támogatása érdekében, tájékoztassa az Elnökséget a
révfülöpi konfliktus helyzetről.

Előadó

Kurucz Sándor

Szépvölgyi István
Böröcz István
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Kupasorozatok kialakítása véglegesítése, feladatok, prioritások összeállítása

Loór-Fluck Réka
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Balatoni szabályozások, rendeletek témaköre, szakhatósági engedélyek,
illetve ezekkel kapcsolatos érdekvédelmi teendők, lehetőségek
- vitorlás motorhasználat
- az elektromos hajók és az elektromos meghajtású más vízi eszközök;
- a nagy sebességű élményhajózás;
- a repülőszárnyas vízi sporteszközökre és nagy méretű katamaránok
partközeli közlekedésére;
- a nyíltvízi horgásztechnikák, a behordós horgászat;
- sportorvosi
- hajó vizsgáztatás
- a korlátozás alá eső sporteszközök egyre kiterjedtebb használatára;
- a különböző extrém- és távolsági sport (nemcsak vitorlás) versenyekre stb.
Határozati javaslat: Az NB felkéri Jamrik Pétert, és Böröcz Istvánt a VTSZ MCS
mellé, a Balatoni szabályozások, rendeletek témaköre, szakhatósági
engedélyek, illetve ezekkel kapcsolatos érdekvédelmi teendők témakörben.
Egyúttal kéri a munkacsoportot tűzze kiemelt feladatai közé a témát.

Szépvölgyi István
Jamrik Péter
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Klasszikus osztályok egyeztető találkozó

Cittel Lajos
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HTB beszámolója az aktuális, futó ügyeitekről, munkamenet bemutatása,

Szeremley László

Egyéb ügyek

Kurucz Sándor

8.

Felhívom szíves figyelmeteket, hogy az MVSZ NB hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az ülés
a tagok többségének (legalább 5 fő) jelenléte esetén határozatképes. Ha a bizottsági ülés az eredeti
időpontjától számított 30 (harminc) percen belül nem válik határozatképessé, új ülést kell összehívni.
Megjelenésedre feltétlenül számítunk! Amennyiben nem tudsz az ülésen részt venni, kérlek,
távolmaradásodat jelezd az NB elnökének!
Veszprém, 2021.01.12.

Kurucz Sándor
MVSZ Elnökségi tag
Nagyhajós Bizottság

