
 

 
 

Együttműködési javaslat, 
az MVSZ Nagyhajós Bizottsága részéről a Képzési bizottság, 

és a Verseny Tisztségviselők Bizottsága felé 
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Cél 

Az MVSZ Nagyhajós bizottságának munkatervében a következő 4 évre több olyan feladat/cél 

szerepel, ahol a bizottságnak szükséges van más szakbizottságok segítségére. A szövetségen belül 

erre a legkézenfekvőbb partnerül hívni a két meghívott bizottságot.  

- képzési tematikára, 

- konkrét képzések kialakítására. (elméleti, gyakorlati online webinar) 

Célunk, hogy a nagyhajósok részére az MVSZ szolgáltasson szervezett, szakmaiságon alapuló 

képzési lehetőséget, ezzel is fejlesztve sportágunkat. 

Két területre bontva: 

- Versenyrendszeren belüli vitorlázók képzése 

- Szabadidő, turizmus területen hajózó társaink képzése 

Finanszírozás, megvalósítás: 

- MVSZ támogatott képzések, alap modulok (MVSZ költség keretre) 

- Önerős képzések, modulok  

- MVSZ díjszabás kialakítása a képzések kapcsán (ár kontroll) 

- MVSZ által delegált, javasolt, a képzésre kijelölt kollégák elsősorban „házon belülről” 

- Külső szolgáltatások bevonása, kiszervezése a feladatoknak. (egyedi megállapodások) 

- Az alapmodulokban kedvezményt nyújtók, az önerős modulokban elsőbbségben részesülnek 

- A rendszer később alapját képezheti egy MVSZ Certificate bevezetésének 

Az alábbiakban a Nagyhajós Bizottság 2020-2024 Munkatervéből kiemelt pontok szerinti téma 

javaslat, amelyekben számítunk a bizottságok véleményére, együttműködésére, kapcsolódási 

pontjainak feltárására. 

A versenyrendszeren kívüli nagyhajós vitorlázok képzése 

- Képzési szolgáltatások kialakítása, témakörökbe rendszerezve 

Pl: havária helyzetek, trimmelés alapok, kikötés, alapok ismétlése 

- Hajózási szabályzat a gyakorlatban 

- A versenyrendszer felé orientáló alapismeretek, bemutatók 

- Előadások/rövid Filmek: mint mond a másik oldal a vitorlázókról 

BAHART kapitányok beszámolnak a legveszélyesebb, leg viccesebb eseteikről 

VIZI MENTÖK leggyakoribb hibák, hogyan lehet biztonságosabb mindenkinek 

VIZIRENDÉSZET mire figyelnek nagyon, mit ne csináljál stb. 

KIKÖTÖMESTEREK bemutatják a saját kikötőt, kikötési bakik és tippek 



A versenyrendszeren belüli nagyhajós vitorlázók képzése, spotágunk fejlesztése 

 oktatások, tanfolyamok szervezése (versenyző képzés, szakmai tanfolyamok) 

online, személyes, gyakorlati, webinar, 

 hajó műszaki, karbantartás, 

 időjárás, 

 taktika, 

 versenyszabályok, 

 manőverek, 

 trimmelés, 

 csapatmátrix, 

 stb. 

 Előadás sorozatok (fenti témák szerint), 

 MVSZ Certificate bevezetésének felülvizsgálata, gyakorlat + elmélet, 

 Online szabály ismertető, gyakorlati útmutató kialakításában részvétel, 

 Online oktatási anyagok, 

 Online vitorlázás elmélet. 

„Ifjúsági versenyzőkből nagyhajós vitorlázót” program 

Ennek a csoportnak a támogatása alapvető érdeke a nagyhajós társadalomnak. Az MVSZ 

szervezetten az egyesületek, valamint az edzői kar bevonásával indítson programot a kifutó 

ifjúsági korosztályok részére, összefogva a nagyhajós osztályokkal annak érdekében, hogy a 

versenyzést befejező fiatalok utánpótlást jelentsenek a nagyhajós versenyzésben. 

Kisegyesületek, kistavak erősebb kapcsolódása a nagyhajós élethez 

 szervezett tagozódás a nagy egyesületek mellé, 

 kis tó/Balaton mentori kapcsolat, csere hetek, 

 képzési rendszereink eljuttatása a kis tavakra. 

A nemes sport szellem és sport erkölcs népszerűsítése 

 Fair szellem vissza hozatala a versenyeinkre. 

 Az RRS első alapelvének érvényesítése: a versenyzőkre bízott feladat és követelmény, 

hogy ne csak betartsák, hanem tartassák is be a szabályokat. 

 Erkölcsi, etikai kérdések előtérbe helyezése 


