
Felhívás felmérőképzésre 

A World Sailing IM Clinic-et tart a pünkösdi hétvégén Magyarországon 

A vitorlássportot, mint technikai sportágat alapvetően meghatározza a felszerelés és annak minősége. 

A technikai megfelelőséggel összefüggésben felmérésnek nevezzük a felszerelés-ellenőrzés 

folyamatát, valamint felszerelésnek abból a célból történő ellenőrzését, hogy azok megfelelnek-e a 

vonatkozó szabályoknak. Az ellenőrzést különleges szaktudással rendelkező tisztségviselők, a felmérők 

végzik. 

A Magyar Vitorlás Szövetség tisztségviselői programjáért (így a felmérők programjáért is) az Elnökség 

felhatalmazása alapján a Versenyek Tisztségviselőinek Bizottsága (VTB) felelős. A bizottság a hazai 

szinten értelmezett három tisztségviselői szakág működésének konszolidációja során, 2021 telén 

foglalta először formális keretekbe az MVSZ felmérői programját. A felmérői programban mára 

nemzeti és nemzetközi minősítéssel rendelkező felmérő tisztségviselők is részt vesznek. A World 

Sailinghez benyújtott sikeres pályázattal 2022. június 4-5-én, a Balatonfüredi Yacht Clubban 

megvalósuló IM Clinic annak lehetőségét teremti meg, hogy újabb érdeklődő sporttársak 

elsajátíthassák a felmérői tevékenység alapjait. A megszerzett tudásukat kamatoztatva abban bízunk, 

hogy osztályszövetségekkel együttműködve segítik a versenyrendszer fejlesztését, valamint ismereteik 

felhasználásával újabb érdeklődőknek adják tovább a felméréshez szükséges szakmai tudást. 

A kétnapos képzésen a résztvevők a World Sailing Felszerelési szabályain (The Equipment Rules of 

Sailing) keresztül kapnak bevezetést a felmérés tevékenységébe és a felmérők szerepébe, valamint 

megismerhetik a vitorlák, a hajótest és a rudazatok alapvető mérési eljárásait. A megszerzett 

ismereteket azonnal a gyakorlatban is kipróbálhatják, továbbá tájékoztatást kapnak arról, hogy a 

versenyeken hogyan szerezhetnek érvényt a szabályok betartásának. A legfeljebb 20 fő részvételével 

zajló oktatás nyelve angol és a képzésre a régió más országaiból is várnak jelentkezőket. A magyar 

jelentkezők igénye esetén, a VTB a képzés gördülékeny lebonyolítása és a nyelvi nehézségek leküldése 

érdekében a World Sailing oktatójával együttműködő helyi tanácsadót nevezhet ki. 

A 12 órás elméleti oktatást és az ezen felüli gyakorlatot tartalmazó képzés részleteiről és a 

jelentkezés módjáról az érdeklődők a World Sailing weboldalán, ide klikkelve tájékozódhatnak. 

Az IM Clinic tematikájában azt a tartalmat fedi le, amelyet a World Sailing egy színvonalas nemzeti 

felmérői program szintjének ítél meg. Ennek megfelelően az IM Clinicet a VTB a Versenyek 

tisztségviselőinek minősítési rendszerében szereplő felmérői tanfolyamként akkreditálja, így annak 
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elvégzésével a jelentkezők MVSZ felmérői minősítést szerezhetnek. Ha egy jelentkező az IM Clinic 

teljesítésével az MVSZ minősített felmérőjévé szeretne válni, akkor a clinicre történő jelentkezésen túl 

kérjük az ezen az oldalon megtalálható „Jelentkezési lap első minősítésre” űrlap kitöltését is. A 

kitöltött űrlapot a raceofficials@hunsail.hu e-mail címre szükséges megküldeni. Az MVSZ felmérői a 

minősítés megszerzését követően már a 2022. évi szezon (akár jelentős nemzetközi) versenyeinek 

felszerelés-ellenőrzései során alkalmazhatják ismereteiket, valamint a versenyeken kívül az 

osztályszövetségekkel együttműködve szerezhetnek további gyakorlatot felmérések lebonyolításában, 

osztályszabályok fejlesztésében. 

Az MVSZ tisztségviselői programjáról további információk a www.hunsail.hu weboldalon a Versenyek 

/ Versenyek Tisztségviselői menüben találhatók. A World Sailing képzésével és az MVSZ felmérői 

programjával kapcsolatos kérdéseket a raceofficials@hunsail.hu e-mail címre kérjük küldeni. 
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