Emlékeztető
,mely készült a Klasszikus Flotta 2020.02.25.-i ülésén.
Sárgítva a kommentjeink az emlékeztetőhöz.
az ülés helyszíne: Bubba’s étterem, Budaörsi út
ideje: 19.00.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a
22,Folkboat,Dragon,E30,30,50,70,ÖV Osztályok képviselői és a Nagyhajós Bizottság Elnöke
napirendi pontok:
1. Nagyhajós Bizottság (NB) működésére tett javaslatok
A Klasszikus Versenyosztályok jelenlévő tagjai megerősítették korábban megfogalmazott
kérésüket, miszerint ezen osztályok közös képviselőt küldenének a NB-ba. Ezen képviselő
feladata lenne a Klasszikus osztályok előzetesen egyeztetett, közös javaslatainak, érdekeinek
képviselete a NB-on belül. Ez a képviselő Cittel Lajos
Jelenlévők észszerűnek látnák, ha más hajóosztályok is – megfelelően meghatározott elvek
mentén – szintén csoportokba, flottákba rendeződve képviselőt delegálnának a NB-ba.
Véleményünk szerint a flottákon belüli egyeztetés a mi példánk alapján könnyen megoldható,
ugyanakkor a NB munkáját jelentősen könnyíti, ha 4-5 aktív képviselő az összes
versenyosztálynak képviseletet biztosít a NB-on belül. -Az új NB egyértelműen így fog működni.
Ez előző is erre törekedett (Sportosztály – Kurucz Sándor, Klasszikus osztály – Cittel Lajos,
Katamaránok – Petrányi Zoltán, a One designak valóban nem volt képviselője, bár Keller Andris
sokat vitorlázik ezekben az osztályokban, a jövőben ezt még erősebben megjeleníti az NB)
Jelenlévők egyetértenek abban, hogy a NB feladata alulról szerveződően a nagyhajós
társadalom érdekképviselete, a versenyzőktől, osztályoktól érkező javaslatok, kérések
összegyűjtése, értékelése, szükség szerint ezek vitára bocsátása, illetve konszenzus esetén
Elnökségi elfogadásra javasolni. – AZ NB mint minden más bizottság az elnökség javaslattevő
szakbizottsága nem pedig érdekképviselet, ezt az MVSZ SZMSZ-e szabályozza. Most készül az
új szmsz, abban elehet ezen módosítani.
Jelenlévők támogatják, hogy a NB Elnöke az MVSz Elnökségének teljes jogú tagja legyen, aki
így az Elnökségen belül a nagyhajós kérdések szakmai felelőse. – ez szerencsére megtörtént.
Jelenlévők támogatják, hogy a NB a munkájához szükséges, az MVSz-nek meglévő erőforrásait
NB felhasználhassa. A szakbizottság a jövőben valószínűleg delegált titkársági munkaerővel fog
együtt dolgozni, de természetesen ezidáig is minden esetben kapott segítséget munkájához a
Titkárságtól
Jelenlévők kérik és támogatják, hogy a NB a tevékenységét média nyilvánosság mellett,
transzparensen, ha szükséges új kommunikációs rendszert is felhasználva működjen. – a
stratégia erre vonatkozólag is kialakulóban, az új NB alapuló ülésén kerülhet elfogadásra.

2. Klasszikus Vándordíj MVSz általi támogatása

Jelenlévők azzal a kéréssel fordulnak az MVSz-hez, hogy saját erőforrásainak, illetve
kapcsolatainak felhasználásával támogassa a Klasszikus Vándorkupa eseménysorozatot,
versenyeket.
Ezen belül:
- versenyek propagálása (nemzetközi szinten is),
- versenybeszámolók készítése, közzététele,
- Klasszikus Vándordíj sorozat szponzori kör kialakítása.
Az osztályok kevés erőfeszítést nem tesznek a Klasszikus Kupasorozat életben tartása
érdekében. Ennek ellenére az MVSZ kiírta a versenyt 2019-ig, az eredményeket
kiszámolta, a díjakhoz pénzügyi hozzájárulást adott. Az NB az MVSZ Titkárságával
közösen egy erősebb, a nagyhajós ranglistákkal összefüggő Kupasorozat rendszer
kidolgozásán dolgozik. Ennek eredményeképp erősebb kommunikáció, a versenyek
nyomon követése, a résztvevők számának növekedése és egy év végi ranglista díjátadó
várható
k.m.f.
Herkó Dezső

