
 

 
Meghívó Nagyhajós Bizottsági ülésre 

Tisztelt Nagyhajós Bizottsági Tagok! 

Tisztelettel meghívlak Benneteket a következő elnökségi ülésre. 
 Időpont: 2021.02.18. 16 óra 
 Helyszín: MS Teams 
 

 Napirendi pont Előadó 

1. 

NB elnök beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről, az Elnökségi ülések 
nagyhajózást  érintő döntéseiről.  
melléklet: határozati javaslat gyűjtemény a legutóbbi NB ülés óta 
Az NB további működésének lehetőségei, hol tartunk, hogyan tovább? 

Kurucz Sándor 

2. 

Klasszikus kupa kiírása, Klasszikus egyeztető ülés feladatai 
ebből fakadó teendők egyeztetése. 
melléklet: Klasszikus osztályok javaslata, NB elnök válasza, Holczhauser 
András válasza 
Határozati javaslat:  

Az NB javasolja, hogy az MVSZ 2021-ben a Klasszikus Kupát az alábbi 

versenyekre írja ki:  

 MET Klasszikus Kupa – Ripka László Emlékverseny 

 Kereked Klasszikus Kupa 

 Fehér Szalag 

 Kékszalag 

 Félszigetkerülő Széchenyi István Emlékverseny 

A Klasszikus kupa 2021 Versenykiírásának végleges változatát 

egyeztesse a titkárság a klasszikus osztályok megbízott képviselőjével. 

Javasoljuk a Klasszikus osztályok kérését megvalósítani: 

 a Klasszikus Kupasorozat kerüljön kiírásra  

 az MVSZ készíttessen összefoglaló filmet a versenyekről  

 az MVSZ képviselője legyen jelen a Kupasorozat díjkiosztókon  

 

Kurucz Sándor 

3. 
Kékszalaggal kapcsolatos javaslatok, vélemények gyűjtése,  
melléklet: kérdéssor, két vitorlázó társunk javaslata 

Holczhauser András 

4. 

 Nau 370 kérelem , OB időpont változás  
Határozati javaslat: 
Az NB támogatja a NAU 370 osztály bajnokságának időpont változását a 
versenynaptárban. 
melléklet: Osztálykapitány levele 

Fluck Réka 

5. 
MVSZ kikötő tájékoztató – látogatás 
Melléklet: szóbeli tájékoztató a kikötő terveiről 

Holczhauser András 

6. 
Képzési bizottság javaslata nagyhajós képzésekre 
melléklet: Levél a KB részére, szóbeli tájékoztató 

Kurucz Sándor 

7. 
HTB beszámolója az aktuális, futó ügyeitekről, munkamenet bemutatása 
Melléklet: szóbeli beszámoló 

Szeremley László 

8. 
VTSZ MCS  beszámolója az aktuális, futó ügyeitekről, munkamenet 
bemutatása 
Melléklet: szóbeli beszámoló 

Szépvölgyi István 



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 az elnökségi 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, 2021.02.16. 

Sporttársi üdvözlettel: 

 Kurucz Sándor 
                                                                               MVSZ Elnökségi tag 
                                                                        Nagyhajós Bizottság Elnöke 


