MAGYAR 420-AS OSZTÁLYSZÖVETSÉG
2014-2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS 2017-2020. ÉVI TERVE ÉS SWOT ELEMZÉSE
1. 420-AS OSZTÁLY NEMZETKÖZI ÉS HAZAI HELYZETE
A 420-as osztály továbbra is a World Sailing által elismert vezető kétszemélyes ifjúsági hajóosztály,
amely közel 50 országban jelen van, és 2016. évi san remoi világbajnokságán rekordszámú,
262 hajó állt rajthoz (köztük két magyar egységgel: egy női és férfi 420 Open csapattal).
A hazai és a regionális szintű nemzetközi versenyzést illetően a 420-as a legelterjedtebb kétszemélyes
hajóosztály, amely szerényebb logisztikával, kedvező fenntartási költségek, és korlátozottabb fizikai
felkészültség (kevésbé akrobatikus jellege) mellett a hazai / regionális szintű ifjúsági vitorlázók széles
köre számára elérhető, beleértve a lányokat is.

Jelentősebb hazai mezőnyök 420-as esetében alakultak ki a kétszemélyes ifjúsági vitorlázáson belül,
míg 29er esetén Grand Prix rendszerben egyes nyugat-európai állomások (Medemblik, Hyeres,
Garda) tudtak sikeresek lenni, a hazai mezőny érdemi fejlődése nélkül / egyes esetekben annak a
rovására (pl. Németországban az OB-n szereplő hazai 29er flotta 2013-2016 között a felére csökkent).
A 420-as osztály szerepe a hazai vitorlázásban:
 Az olimpiai hajóosztályok (470-es, 49er/49erFX, Nacra) számára felhordó hajóosztály;
 Az Optimist után mint ISAF által elismert kezdő kétszemélyes („Learn-to-sail”) hajóosztály,
amely már 50 kg körüli gyerekek számára, korlátozottabb fizikai felkészültség mellett is
stabilan megvitorlázható, így akár a 29er előszobájában is hasznos szerepet tölt be;
 A női vitorlázásnak is egyben fontos bázisa lehet;
 Bekapcsolódási lehetőséget biztosít a versenyvitorlázásba az „adventure sailing” útvonalon
feljövő (Optimistből kimaradó) RS Feva mezőny számára is, és ily módon hozzájárulhat az
ifjúsági versenyzésben aktív hazai klubok számának a kívánatos növekedéséhez;
 Kiemelt utánpótlás bázisa a hazai One-Design Keelboat hajóosztályoknak.
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2. 2014-2016. ÉVI VISSZATEKINTÉS
Az elmúlt három évben az osztály mind a hazai és nemzetközi téren képes volt továbbfejlődni a
résztvevők száma tekintetében a hazai ranglista versenyeken-, a részben nemzetközi válogató
versenyeken-, ás a válogatott EB és VB szintű versenyeken résztvevők száma alapján.

a)

2016. évi eredmények

A két hazai, és egy nemzetközi versenyt magába foglaló 2016. évi válogatósorozatban széles körben
szinte valamennyi ifjúsági hazai egység részt vett, mind idehaza és külföldön.
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b)

2016. évi nemzetközi VB és EB részvétel és eredmények
A válogató ranglista a 420-as osztály eredeti terve szerint két versenyre válogatott volna:
 Kieler Woche-ra, Németországba (3 hajó támogatott részvétele mellett);
 420-as Európa Bajnokságra, Balatonfüredre (5 hajó támogatott nevezése mellett).
2016. évi Világbajnokság – San Remo, Olaszország
Végül a 420-as osztály korábbi válogatott keretedzője (aki 2016. májusban már a 29er
osztályszövetség képviseletében lépett fel) lemondta a Kieler Woche programot, és így helyette
az osztály két hajó számára felajánlotta a san remoi 420-as VB-n való részvételt, mint alternatív
nagymezőnyös edzőversenyt az Európa Bajnokság előtt.
Ezzel a lehetőséggel a 2016. évi válogatósorozat első két hajója tudott élni:
 Wolf Szabolcs – Csébfalvi András (Kereked) a „420 Open” kategóriában, míg
 Formanek Liza – Kalmár Luca (Spartacus) a „420 Ladies” kategóriában indultak.
A résztvevők anyagi költségvetés hiányában (fejenként 2.000 EUR szakedzői költségvetés) nem
tudtak csatlakozni az osztrákokkal közös VB előtti felkészüléshez a felajánlott közös nemzetközi
szintű szakedző kíséret mellett, így végül szerényebb költségvetéssel (egy hazai tartalékedző
kíséretével / két külön pályán) vállalták a részvételt, ahol az 50%-os osztályszövetségi támogatás
mellett a kisbuszt a Spartacus, a motorost a Kereked biztosította térítésmentesen; sajnos az
utóbbi a helyszínen meghibásodott, és így a versenykíséret nem volt teljes körű.
Összesenben a részvétel a nemzetközi nagymezőnyös környezetben hasznosnak bizonyult.
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2016. évi Európa-Bajnokság - Balatonfüred
A 420-as világbajnokságot 2 héttel követte a balatonfüredi junior 420-as Európa-Bajnokság, ahol
a válogatott keretbe 5 egység került, akik nevezési díját osztályszövetségi forrásból fedeztük:
 Wolf Szabolcs – Csébfalvi András (Kereked)
 Formanek Liza – Kalmár Luca (Spartacus)
 Kocsis Bálint - Pavlik András (Spartacus)
 Nyári Dániel – Pertl Dániel (Kereked)
 Nagy Nátán - Horváth Balázs (Tihanyi Hajós Egylet)
Az Euró-bajnokságon a következő eredmények érdemelnek külön megemlítést:
 420 Openben: Wolf-Csébfalvi páros a selejtezők során bekerült az aranycsoportba;
 420 U17-ben: Kocsis-Pavlik páros egy alkalommal futamdobogós és egy alkalommal
tízen belüli helyezést ért el, és ezzel szintén az U17-es mezőny első felében végzett.

A rendező országként a válogatottan felül további 10 hazai hajónak volt lehetőség a részvételre.
Így összesen 15 hajó, valamint edzőik jelentős nemzetközi tapasztalattal gazdagodtak.
A magyar csapat egységes megjelenését osztályszövetségi forrásból fedeztük.
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c)

2016. évi hazai eredmények

A válogatóval és ranglistával többé-kevésbé összhangban a Formanek-Kalmár páros (SVE) lettek a
2016. évi magyar bajnokok, a második Wolf-Csébfalvi (KVK), harmadik Nyári-Pertl (KVK) páros lett.

Nemzetközi mintára a 2016. évi Országos Bajnokságon belül került különdíjazásra a 420-as U17
korosztály I-III helyezettje, akik MVSZ éremdíjazásban részesültek a 8 hajós U17 mezőnyben (ami a
teljes mezőny közel felét tette ki):
1)
Kocsis Bálint - Pavlik András (SVE - Spartacus)
2)
Nagy Botond - Ifi Valde Christopher (KVK- Kereked)
3)
Izsák Botond - Bonifert András (KVK- Kereked)

d)

Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi kapcsolatok területén jól kialakult stabil partner kapcsolatot sikerült kialakítani:






Osztrákokkal – a Sail Centrop kupasorozat révén, csere alapon történő oda-vissza részvétellel
a Fertő tavon, illetve Balatonon 20-40 hajós mezőnyökben;
Lengyelekkel – akik jelentős számban látogattak el idén a Kereked Kupára;
Csehekkel – akik részt vettek a 2016. évi Országos- Bajnokságunkon;
2017. évre meghívást kaptunk a Four Nations Kupasorozatba az osztrákok, olaszok, németek
és svájciak közös szervezésében a Garda tavon;
420-as nemzetközi osztályszövetséggel szoros kapcsolatban állunk.
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e)

Közös edzések és csapatépítő programok
A klubok által szervezett edzés naptárakat az edzők egymással összehangolták, és az edzések
többsége nyílt edzés volt, amelyhez más klubok versenyzői és edzői is csatlakozhattak általában
a Balatonfüred-Tihany-Csopak háromszögben sokszor a 470-esekkel is kiegészülve.
A Világbajnokság előtt a válogatott közös háromnapos edzésen vett részt Balatonföldváron.
A hazai 420-as közösségnek több alkalommal szerveztünk közös csapatépítő programokat
idehaza.

f)

2016. évi MVSZ osztálytámogatás felhasználása

Az osztályszövetség a forrásait a következő célokra használta fel:
 VB-n indulás 2 hajó részvételének az 50%-os támogatása;
 EB-n indulás 5 hajó nevezési díjának a támogatása;
 EB csapat egyen-pólók a teljes 15 hajós magyar csapatnak;
 Szövetségi hajóvásárlás (folyamatban) flottabővítési céllal:
A 420-as osztályszövetségi források 2016. év végi egyenleg maradványnak a részbeni
felhasználására az osztály 2016. augusztusában az alábbi 15/18 arányban támogatta az
52019 sorszámú használt 420-as hajó megvásárlását, és hogy a vásárolt hajóval az RS
FEVA bajnokságon dobogós helyezést elért Suli Programos BYC-es kormányos - Bartis
Hajni, és Sebeszta Zsófia - páros induljon 2016/2017. évi szezonban (az MVSZ-en belül
működő OP osztályszövetséghez hasonló osztályhajók használati feltételrendszer
mellett, vállalva ranglista versenyszintű részvételt és hajónak a „jógazda” szerepét).
g)

2016. évi média megjelenések
Az osztály népszerűségét folyamatos média megjelenésekkel támogattuk, ezek közül néhány:
http://www.hunsail.hu/hirek/valogatott-keret-hirdetes-a-420-as-vb-re
http://www.hunsail.hu/hirek/420-as-vilagbajnoksag-kezdodik-san-remoban
http://www.hunsail.hu/hirek/a-wolf-csebfalvi-paros-az-arany-csoportban
http://www.hunsail.hu/hirek/420-as-osztrak-bajnoksag
http://www.hunsail.hu/hirek/kozel-200-hajos-nemzetkozi-mezony-a-kereked-ifi-kupan
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3. 2017. ÉVI TERVEK
a)

2017. évi versenynaptár tervezet

b)

2017. évi ranglista versenyek
- a 420-as osztály hazai ranglista versenyei az előzetes egyeztetések alapján megegyeznek a
29er osztály ranglista versenyeivel, ebből a THE Kupán Optimistek nélküli, míg a Kereked /
Csoki / BYC Kupán Optimisttel közös verseny, de lehetőség szerint külön pályán;
- Országos Bajnokságot a nemzetközi vitorláshét alatt tervezzük az MVSZ szervezésében;
- Hazai válogató versenyek között szerepel a Kereked Kupa és a Csoki Kupa, amely révén a
válogatózás 2017. június végével lezárható.

c)

2017. évi nemzetközi válogató versenyek
- Easter Cup, Izola (várható részvétel: 40 hajó);
- ÖSTM, Podersdorf – Fertő-tó Ausztria (várható részvétel 40 hajó).

d)

2017. évi válogató értékelési rendszer a válogatott keret, és a válogatott edzője:
- A válogatózás célja a 2017. augusztus 6-13 között Garda tavon megrendezésre kerülő junior
Európa-bajnokságon történő válogatott keret felállítása;
- A 2017. évi válogató versenysorozat 4 versenyből (2 hazai, és 2 külföldi), valamint azon belüli
futamokból áll, amely végén a kormányosok válogatott rangsora alakul ki (lehetőséget
biztosítva a mannschaftok válogató sorozaton belüli cseréjére és EB előtti véglegesítésére);
- A válogató versenysorozat kiértékelése során minden egyes futameredmény, és minden
versenyvégeredmény azonos súllyal bír összevont 420 open értékelésben (azaz 4
versenyvégeredmény + azokon belüli 20-25 futameredmény = 30 eredmény), amelyből a
legrosszabb 5 eredmény kiejthető. A betűs helyezések (ocs, ufd, bfd, dnf, dnc, dsq, ret, stb)
a versenysorozaton belüli maximum indulószám plusz egy ponttal veendők figyelembe.
- A válogatott (támogatott) 420 U17-es keretet a legjobb 3 U17-es csapat (született 2001-), és
az „A” válogatott támogatott edzője alkotja;
- A válogatott (támogatott) 420 Open keretet legjobb 3 csapat, és a „B” válogatott edzője
alkotja, benne a legjobb tisztán női csapattal (top 6-on felüli helyezés esetén is);
- A válogatott (támogatott) keret edzője a válogató versenysorozatban az adott klubok két
legjobb junior egységének az összevont értékelése alapján nyertes klub edzője, aki
érdekeltsége alapján választhat az U17-es, vagy Open keret között;
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-

e)

f)

Egy nem támogatott három hajós „C” keretben önköltséges alapon van lehetőség az EB-n
részvételre saját edzővel, az összesen 10 EB magyar kvótából fennmaradó helyeket
kihasználva. A „C” keretben történő részvétel előfeltétele a válogatott versenyek közül
legalább három versenyen történő részvétel;
- A 2017. évi junior EB-n magyar színekben nevező csapatoktól elvárt, hogy induljanak a 2017.
évi 420-as Országos Bajnokságon is, ennek elmulasztása esetén az Osztályszövetség igényt
tarthat az osztályszövetségi támogatások visszafizetésére.
- A válogatott „A” és „B” keret tagjai számára junior EB nevezési díjaira az MVSZ forrás nyújt
fedezetet (275 EUR x 3 + 3 + 1 hajó = 1.925 EUR), valamint az „A” keret válogatott edző
költségeinek (szállás + napidíj x 7 nap = 700 EUR) az osztályszövetségi forrásból fedezése,
míg a „B” keret edzője költségeinek a támogatása MVSZ forrás mértékének függvénye;
- Szintén MVSZ támogatási forrás mértékétől függően osztálytámogatásból van tervbe véve
egy EB előtt Garda tavon megrendezésre kerülő osztályszövetségi edzőtábor.
- Felnőtt 420-as egységek a 2017. július 22-30 között Görögországban megrendezésre kerülő
nyílt (open) Európa-bajnokságon vehetnek részt, 420-as osztályszövetség támogatás nélkül.
Egyéb hazai nem ranglista versenyek 2017-ben
Tervezzük a részvételt a Majthényi Emlékversenyen a Velencei tavon 2017. május közepén.
Cél havonta minimum egy hazai verseny megrendezése 2017. május és szeptember között.
Tekintettel, hogy augusztusban nincs az érintett klubok által rendezett ranglista verseny, így:
- RS FEVA osztállyal közös nem ranglista versenyt tervezünk, vagy
- VVSI számára, mint 420-ban érintett klubnak nyitott a lehetőség egy verseny rendezésére.
U17-es, női, felnőtt értékelési kategóriák – MVSZ 2017. évi versenyrendelkezésben
A 2017. évi MVSZ versenyrendelkezésben a 420-as osztály részéről felmerült az igény, hogy az
összevont alap 420 open junior (született 1999-) kategórián felül az alábbiak szerint kerüljön
kiegészítésre az „5.1 pontban HAJÓOSZTÁLYOK, KORCSOPORT ÉS KORHATÁR BESOROLÁSOK /
Versenyosztályok I.” valamennyi hazai versenyen különdíjazásban részesítve a következő
kategóriákban versenyzőket (az összevont díjazáson felül):
- 420 U17: (született 2001-) 17 éves kor alatti párosok;
- 420 Női: A legjobb női páros;
- 420 Felnőtt: (született -1999 ) felnőtt versenyzők.
A fenti kiegészítő kategóriákban az I. helyezet minden versenyen, az I-III. helyezet, pedig
6 indulót vagy azt meghaladó számú induló esetén részesüljön különdíjazásban.
Adott kategórián belül a 8 indulót meghaladó indulószám esetén pedig az adott kategóriában
külön OB kategóriadíjazás is javasolt (amennyiben az nem eredményezi a fennmaradó U19-es
kategória indulószámának 8 induló alá csökkenését).

4. ERŐFORRÁSOK ÉS SZERVEZET
Az osztályszövetséget alkotó klubok az aktív hajószámaik alapján kapnak szavazati jogot, hogy az
osztályszövetségi kérdésekben évente megrendezésre kerülő közgyűlésen döntsenek.
Klub
Spartacus
VVSI
BYC
THE
Kereked

Aktív hajópark
1 hajó
2 hajó
3 hajó
4 hajó
5 hajó

Szavazat
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15

Edző
n.a.
Makai Péter
Baráth Gábor
Regős Attila
Takácsy Levente
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Elérhetőség
n.a.
pmakai@t-online.hu
barath.gabor@byc.hu
morzsa@thesail.hu
levi.takacsy@gmail.com

5. SWOT elemzés
a)

Erősségek
- Közép-Európában, valamint hazai versenyzésben a 420-as a legelterjedtebb kétszemélyes
ifjúsági hajóosztály, jól szervezett nemzetközi háttérrel, és regionális együttműködésekkel:
o SailCentrop sorozat a Fertőn/ Balatonon/Adrián az osztrákokkal;
o Four Nations Kupa sorozat az osztrák, olasz, német, svájciakkal.

-

-

-

Az Optimisztesek és RS Feva osztályból kiülők széles (nemcsak szűkebb) körének nyújt
továbblépési lehetőséget a földrajzi elérhetőségen túlmenően a következők miatt:
o 95 kg-130 kg súlytartományban vitorlázható, korlátozottabb fizikai felkészüléssel is;
o Úszótest kisebb hátszél vitorlázattal (nem annyira akrobatikus mint egy skiff);
o Lányok számára is széles körben, és kisebb súllyal hosszútávon megvitorlázható.
o Sebességéhez képest fordulékony, ami taktikai alapú versenyzést tesz lehetővé.
Jelentős főként kontinentális európai hajógyártói (Ziegelmayer / Baranowski / Nautivella), és
vitorlaszabói bázis (Zaoli, Olimpic Sails, North Sails, Quantum Sails, Ullmann Sails).

Fentiekből adódóan jelentős, és széles körben hozzáférhető 420-as használt piactér
Kedvező fenntartási költségek a dacron vitorlák, és kisebb felületű hátszél vitorlázat mellett
(pl. 420 spinakker 350-450 EUR, addig 29er bliszter 900 EUR, és nagyvitorla-árak hasonlók).
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b)

c)

d)

Gyengeségek
- Nem annyira „menő” mint a 29er, amely magasabb adrenalin szintet varázsol;
- Raumban nem annyira gyors mint 29er (9 m2 420-as spinakker vs. 13,2 m2 29er bliszter);
- Nem egy egygyártós hajó (rudazatban, hajóban, vitorlázatban vannak igény szerinti
eltérések), és így a hajóbeállítással is kell foglalkozni.
Lehetőségek
- A 420-as egy önálló ifjúsági hajóosztály, amely konkrét hazai-, és nemzetközi sikertörténettel
bizonyítottan számos olimpiai (470, 49er, 49erFX, Nacra) és one-design nagyhajós (Asso,
Melges 24, Dragon, J24, 8mOD, SR) hajóosztály utánpótlásához hasznos alapokat nyújt, és
„összekötő / becsatornázó” szerepe van más ifjúsági hajóosztályok szemszögéből (pl. RS
FEVA továbblépési lehetőség; Op→420→29er is egy nemzetközileg bevett útvonal) is.
- MVSZ osztálypolitikájának javasolt gyakorlat alapú kiegészítése (narancssárga színnel):

Veszélyek
- Egyes döntéshozók a fenti tapasztalati útvonalak ellenére a 420-ast kizárólag, mint a 470-es
„felhordó-hajóosztályát” állítják be. Holott a zártvilágukban vitorlázó high-perfomance
vitorlázók (49er/katamarán) azok akik gyakorlatban az „adrenalin hiányos” One-Design
keelboat szegmensekbe nem találják a helyüket. Egyébként a nemzetközi adatok azt is
mutatják, hogy az egyszemélyes útvonalat választók is gyakrabban hagyják el a
vitorlázássportágat, míg a kétszemélyes 420-as versenyzők többsége folytatja.
- GINOP /BMOP pályázat eredeti küldetése a vitorlázás beintegrálása az iskolai tantervbe a
mindennapos testnevelés részeként, amelyre a 420-as lett volna alkalmas (Egyesült
Államokban a Club és Collegiate 420-as tölti be a középiskolák és főiskolák közti versenyhajó
osztály szerepét - https://en.wikipedia.org/wiki/Club_420 ). Azonban a pályázatot végül
29er hajók beszerzésére (részben a 420-as leváltására) fordítják. Ennek nyomán 2016. végén
sem a klubok, sem az Optimistből és RS Feva-ból kiülő gyerekek szülei nem vágtak bele 420as beszerzésekbe (sőt maga az osztályszövetségi hajóbeszerzés is felfüggesztésre került).
A bizonytalan helyzetben számos kétszemélyes vitorlázásra nyitott gyerek év végén nem
420-asba ült át, hanem például a Laser bajnokságon részvételt választotta.
420-as szempontjából nézve, így a GINOP pályázat kárt okozott.
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II. ELŐZETES HAJÓOSZTÁLY FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2020-IG
1. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ERŐSÍTÉSE
a)

Regionális együttműködés erősítése
- SailCentrop sorozat részeként az osztrákokkal, csehekkel és lengyelekkel közös adriai, fertő
tavi, és balatoni versenyeket megcélozva;
- FourNations versenysorozatba (Olasz, Osztrák, Németország, Svájc) bekapcsolódás

b)

Új klubok bevonása és együttműködés erősítése a klubedzők között és
- Új klubok bevonása, ahol még nincs meg az Optimist és RS Feva utáni folytatás;
- Külön utazó és hazai 420-as csapatok felállítása, az utazó csapat programjával párhuzamosan
megszervezve az itthon maradt versenyzők egyidejű közös edzését egy másik edzővel.

c)

Együttműködés más hajóosztályokkal
- Felhordó hajóosztályokkal:
o Optimist, azon belül is kiemelten megcélozva a lányokat és a szerényebb
erőforrással (anyagi és időbeli lehetőségekkel) rendelkező gyerekeket, akik számára
széles-körben elérhető alternatíva lehet a 420-as. Valamint a 29er iránt nyitott
gyerekeknek is első évi átmenetként ajánlva a 420-ast kétszemélyes alapozóhajónak.
o RS Feva osztályból becsatornázni a magasabb szintű versenyvitorlázásra nyitott
gyerekeket, évente legalább egy közös versenyen biztosítva a találkozást.

-

-

29er, 470, 49er-esekkel közös ranglista szintű hazai versenyeken részvétel ezáltal nem
kizárva, hogy egy edző akár két hajóosztállyal is foglalkozzon párhuzamosan (hatékonyan
kihasználva az edzői erőforrásokat és leszorítva az egy főre eső részvételi költségeket);
One Design keelboat hajóosztályok számára legénységbörze keretében (M24, J24, Asso).
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2. EREDMÉNYESSÉG ÉS A VÁLOGATOTT SZEREPE
a)

Eredményességi célok:

2017.

2018.

2019.

2020.

Junior 420 Női

Junior 420 U17

Junior 420 Open

Junior EB részvétel 1 hajóval

Junior EB: top 50% U17

Junior EB: top 50%

FourNationsCup: top 60%

FourNationsCup: top 50%

FourNationsCup: top 50%

SailCentrop: 1-6 női

SailCentrop: 1-8 abszolút

SailCentrop: 1-6 abszolút

Junior EB: top 60% női

Junior EB: top 50% U17

Junior EB: top 50%

FourNationsCup: top 50%

FourNationsCup: top 40%

FourNationsCup: top 40%

SailCentrop: 1-3 női

SailCentrop: 1-6 abszolút

SailCentrop: 1-3 abszolút

Junior EB: top 50% női

Junior EB: top 40% U17

Junior EB: top 40%

FourNationsCup: top 40%

FourNationsCup: top 30%

FourNationsCup: top 30%

SailCentrop: 1-3 női

SailCentrop: 1-3 abszolút

SailCentrop: 1-3 abszolút

Junior EB: top 40% női

Junior EB: top 30% U17

Junior EB: top 30%

FourNationsCup: top 30%

FourNationsCup: top 20%

FourNationsCup: top 20%

SailCentrop: 1-3 női

SailCentrop: 1-3 abszolút

SailCentrop: 1-3 abszolút

Junior EB részvétel 2 hajóval

b)

Open Meeting edzés rendszer:
Az érintett klubok és edzők elfogadták, hogy valamennyi edzés nyílt edzés legyen, amelyhez más
klubok versenyzői és edzői is csatlakozhattak általában a Balatonfüred-Tihany-Csopak
háromszögben, akár a 470-esekkel is kiegészülve, 5 hajóként legalább 1 edzővel.

c)

Regionális válogatottban részvétel:
Kiemelten tehetséges 470-es olimpiai ambíciókkal rendelkező gyerekek részére javasolt közös
(pl. osztrákokkal összevont) regionális válogatottba betársulás, és edzőpartneri együttműködés.

3. NEMZETKÖZI VERSENYEK RENDEZÉSE
a)

Európa kupasorozatok hazai állomása

Magyarország jó eséllyel adhat otthont 2017-ben is a SailCentrop sorozat egyik állomásának.
Nemcsak résztvevői hanem rendezői oldalról is tervezzük bekapcsolódni a FourNations sorozatba
(Olasz, Osztrák, Németország, Svájc) azt tovább bővítve páros években egy balatoni versennyel is.
A fentiekre kölcsönösségi alapon számítunk a hazai osztály aktuális súlyának arányában.
b)

Európa- és Világbajnokságok

Hazánk rendezte meg a 2016. évi Európa-bajnokságot (2009. után ismét), és 2018-ig többnyire
ismertek az osztály Európa és Világbajnokságok helyszínei és időpontja:






2017 420 Junior Európa bajnokság - Gardató, Olaszország – 2017. augusztus 6-13
2017 420 Világbajnokság - Ausztrália – 2017. december 15-23
2017 420 Csapatversenyzés Világbajnokság - Olaszország
2018 420 Junior Európa bajnokság - Portugália
2018 420 Világbajnokság - Newport, USA – 2018 TBC

Fentiek alapján reális cél első körben egy csapatversenyzés szintű világbajnokság megrendezése /
megpályázása lehet a 2017-2020-as időszakban, tekintettel hogy Európa-bajnokságot tapasztalataink
szerint 7 évente sikerült elnyernünk.
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4. 2017. ÉVI OSZTÁLYSZÖVETSÉGI FORRÁSOK TERVEZET FELHASZNÁLÁSA
Költségvetés

%

2017. augusztusi junior Európa- Bajnokság kapcsán:
U19 / U17-es / és női csapatokból álló 6-7 hajós keret:
-

nevezési díjának a megfizetése (275 EUR / hajó)
válogatott keretedző költségeinek (szállás + napidíj x 7
nap = 100 x 7 = 700 EUR) a megfizetése
- EB magyar csapat egyen pólók
RS FEVA-val közös augusztusi verseny rendezése

1.925 EUR

600.000 Ft

700 EUR

225.000 Ft

73%

55%

50.000 Ft
125.000 Ft

Hazai osztályszövetségi 420-as edzőtábor rendezése
klinika jelleggel tudásszintenkénti csoportokban
(már a 2018-as kezdőket is külön csoportba bevonva).

200.000 Ft

2017. évi tartalék

175.000 Ft

27%
65%

Összesen 2017-es keret terhére (2016-os bázis támogatással)
2016. és 2017. évi maradványok terhére
Használt osztályszöv hajó(k) vásárlása és / vagy bérlete

1.200.000 Ft

100%

400.000 Ft
(+175.000 Ft)

Mindösszesen 2016. maradvány + 2017.

1.600.000 Ft

Többlet MVSZ forrás esetén 420-as EB előtti gardai edzőtábor

~ 400.000 Ft

100%

5. MVSZ-TŐL IGÉNYELT TÁMOGATÁS
a)

Alapszintű programokhoz

Az éves 1.200.000 Ft összegű MVSZ támogatási keret a 420-as hajóosztályban elsősorban a hazai
versenyzők európai szintű részvételéhez és nemzetközi szint felméréséhez elegendő, azonban
komolyabb eredményességi szinthez nem képes érdemben hozzájárulni.
b)

Emeltszintű programokhoz

Regionális szintű példaként a lengyelek ISAF női vb győztes topversenyző párosa 180 napos éves
programot teljesít, és az osztrákok válogatott keretszintű versenyzői egész éves nemzetközi
programot csinálnak két szövetségi edzővel.
Tekintettel a 70 nap körüli hazai Klubprogramokra, az azon felüli, válogatott szintű versenyzéshez
hosszú távon fontos lenne egy válogatott 420-as szakedző egész éves alkalmazása MVSZ által, aki
egész éves programban magasabb szinten tudna hozzájárulni egy válogatott csapat felkészítéséhez.
Nemzetközi szerepléshez hasznos egy szövetségi kisbusz és legalább egy 3-as utánfutó.
c)

Versenyrendezés területén

Tekintettel, hogy a 420-as osztályban 4 aktív klub maradt, így a 4 ranglista verseny + bajnokság
rendezése esetén is szükségünk van az MVSZ-re a magyar bajnokság megrendezésében, amire az
elmúlt évben kialakult gyakorlat szerint a Nemzetközi Vitorláshét alatt került sor.
Komolyabb nemzetközi versenyek megpályázáshoz / megrendezéséhez MVSZ támogatása szükséges.
Bízunk az MVSZ töretlen támogatásában 2020-ig, és az után.
Balatonfüred, 2016. november 18.

Magyar 420-as Osztályszövetség
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