
Magyar Vitorlás Szövetség  

1146 Budapest 

Istvánmezei út 1-3. 

Kurucz Sándor részére 

Nagyhajós Bizottság elnöke 

tárgy: 2021 évi Klasszikus Kupa kiírás 

 

Tisztelt NB Elnök Úr, kedves Sándor! 

 

A Klasszikus Kupa – Magyar Vitorlás Szövetség által is aláírt – alapító okiratának 3. pontja alapján a 

versenysorozat versenyeire minden évadot megelőző év október 31-ig a Magyar Vitorlás Szövetség 

Nagyhajós Bizottsága tesz javaslatot a klasszikus osztályok képviselőivel történt egyeztetést követően. A 

2021. évi versenyek vonatkozásában eddig sem az egyeztetésre, sem a versenysorozat versenyeivel 

kapcsolatos javaslattételre nem került sor. 

 

Az MVSZ elnökségének 21/2021 (01.19) sz. határozatával összhangban, a Klasszikus Kupa alapító 

hajóosztályai 2021.01.28-án, minden alapító osztály részvételével megtartott egyeztetésen, azt a döntést 

hozták, hogy ezúton tisztelettel kérik a Magyar Vitorlás Szövetséget az Alapító Okiratban leírtaknak 

megfelelően 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 

 

Mellékelten csatoljuk a Klasszikus Flotta Vándorkupa 2021 Versenykiírásának tervezetét és kérjük az 

MVSz-t, hogy annak végleges változatát egyeztesse a klasszikus osztályok megbízott képviselőjével 

 

A Klasszikus Kupa alapító osztályai kérik továbbá az MVSz támogatását a klasszikus osztályok 

népszerűsítésének elősegítésére, a vitorlázás népszerűsítésére abban, hogy a Szövetség a fenti versenyekről 

készítsen egy 5-6 perces összefoglaló filmet (5 verseny + díjkiosztó), amely bemutatja ezen osztályok 

szépségét, összetartozását, hagyományait és versengésüket.  

 

Kérjük tovább az MVSz-t, hogy a verseny díjátadó ünnepségén – az esemény rangjának emelésére – a lehető 

legmagasabb szinten képviselje magát és legyen aktív közreműködője a díjak átadásnak. 

 

Természetesen továbbra is nyitottak vagyunk az NB által kezdeményezett egyeztetésekre.  

 

A jelenlévő Osztálykapitányok nevében, Sporttársi üdvözlettel: 

 

Zoom, 2021. január 28.  

 

 

Herkó Dezső (70-es Cirkáló)  Wonke Péter (Összevont Cirkáló) Farkas János (50-es Cirkáló) 

 

Dr. Dulin György (30-as Cirkáló) 

 

Mészáros Gábor (Európa 30-as) 

 

Náray Vilmos (Dragon) 

 

Dr. Laukó Péter (25-ös Túrajolle) 

 

Kővári Tamás (15-ös Túrajolle) 

 

Ágostházy Imre (Folkboat) 

 

Másolatot kap: 

- Gerendy Zoltán elnök 

- Holczhauser András főtitkár 

- Loór-Fluck Réka versenysport-menedzser 


