
A Képzési Bizottság idén ősszel, három továbbképzést szervez vitorlás edzők, oktatók részére. 

1. Vitorlás Suli találkozó  

2. Motoros hajóvezető továbbképzés edzők, oktatók részére  

3. Vitorlás edzők találkozója 

 

Kedves Vitorlás Suli Képzésvezető! 
 
Vitorlás Suli találkozó 
Ezúton értesítünk, hogy a Képzési Bizottság szervezésében, az idei Vitorlás Suli találkozót és 
továbbképzést 2021. 09. 28-án kedden, 10 órakor tarjuk a Tihanyi Hajós Egyletben.  
Cím: 8237. Tihany, Kenderföld u. 19. 
 
Tervezett napirend: 

• Különböző Vitorlás Sulik működésének bemutatása  
o Pöff Sport Egyesület 
o Katamarán Suli  
o Tihanyi Hajós Egylet 

• A kezdő vitorlázók oktatása másként 
o előadó: Litkey Árpád a Pöff Sport Egyesület vezetője 

• Az NVKP szerinti működés a gyakorlatban 
o előadó: Nagy R. Attila a Katamarán Suli vezetője 

• Biztonság a vízen 
o előadó: Dominek Jácint r. őrnagy 

• MVSZ törekvések a vitorlás iskolai képzés területén 
o előadó: Holczhauser András főtitkár 

 
A találkozóra várunk minden edzőt, oktatót és segítőt, akik dolgoznak a programban! 
 
A találkozóra kérjük, hogy mindenki előzetesen regisztráljon 

a  https://forms.gle/7AMuhWbEC1gG7BUc9 címen elérhető űrlapon. 

Üdvözlettel: Brencsán Ábel 

 

Tisztelt Edzők, Oktatók! 
  
Motoros hajóvezetői továbbképzés vitorlás edzők, oktatók részére. 
 
Ezúton értesítünk, hogy a Képzési Bizottság szervezésében, motoros hajóvezetői továbbképzést 
tartunk 2021. 10. 05-én kedden, 09 órakor a Balatonfüredi Yacth Clubban.  
Cím: 8230. Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2 
 

A program elméleti és gyakorlati foglalkozásokból áll. 

Tervezett napirend: 

• Megnyitja Holczhauser András főtitkár 

• NVKP (WS) motorosokra vonatkozó biztonsági anyag rövid ismertetése  
o előadó: Brencsán Ábel sportmenedzser 

https://forms.gle/7AMuhWbEC1gG7BUc9


• Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság előadása  
o előadó: Dominek Jácint r.őrnagy 

• Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata előadása  
o előadó: Bagyó Sándor elnök 

• Kite hajók biztonsága és mentése  
o előadó: Brencsán Dávid edző 

• Gyakorlati foglalkozás, ifjúsági hajók, kis katamaránok mentési technikái  
o Katamarán - Litkey Árpád edző 
o Optimist -Szalontai Bence edző 
o Laser – Csomai József edző 
o Rs Feva és 29er - Baráth Gábor edző 

 
A találkozóra várunk minden edzőt, oktatót és segítőt! 
 

A továbbképzésre kérjük, hogy mindenki előzetesen regisztráljon a 

https://forms.gle/foGDnNk4sP7XBkmz6 címen elérhető űrlapon. 

 
Tisztelt Edzők, Oktatók! 
 
Edzők találkozója, továbbképzése  

Ezúton értesítünk, hogy a Képzési Bizottság szervezésében, az Edzők találkozóját és továbbképzését 
2021. 10. 12-én kedden, 09 órakor tartjuk a Spartacus Vitorlás Egyletben.  
Cím: 8623. Balatonföldvár, Móló 
 

Tervezett napirend: 

• Az edző, mint sportdiplomata 

o előadó: Dr. Farkas Péter egyetemi docens, Testnevelési Egyetem, a Nemzetközi 

sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szak szakvezetője   

• Olimpiai felkészítés 

o előadó: Eszes Tamás - olimpikon, többszörös magyar bajnok, a European Sailing 

Academy vezetője 

• Sportszakmai előadás 

o előadó: Majthényi Szabolcs - 14-szeres világbajnok, többszörös magyar bajnok, a 

Spartacus egyletigazgatója 

• Vitorlás edzők jövőképe, edzői életpályamodell 

o Interaktív kerekasztal beszélgetés résztvevői: 

▪ Sigmond András az MVSz Képzési Bizottságának vezetője 

▪ Rutai István az MVSz Versenysport Bizottságának vezetője 

▪ Holczhauser András az MVSz főtitkára 

A találkozóra várunk minden edzőt, oktatót! 
 

A továbbképzésre kérjük, hogy mindenki előzetesen regisztráljon a 

https://forms.gle/qqssrrAFJ4eJA4jQ9 címen elérhető űrlapon. 

https://forms.gle/foGDnNk4sP7XBkmz6
https://forms.gle/qqssrrAFJ4eJA4jQ9

