
 
 

 
 
 

Versenyrendezők minősítési rendszere 
 

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) Versenyrendező Bizottságának (VRB) célja a jelen rendszer 
kialakításával, hogy a World Sailing (WS) sztenderdeknek megfelelő verseny rendezési szinten 
valósuljanak meg a hazai vitorlás sport-események annak érdekében, hogy Magyarország minél 
nagyobb eséllyel pályázhasson meg világ és kontinens eseményeket. Vitorlás eseményeknek 
tekintünk minden túra és pálya versenyt, nemzetközi Európa és Világ versenyt, országos bajnokságot, 
ranglista, valamint a MVSz versenyrendszerében és azon kívül rendezett versenyeket. A magas 
szinten megrendezett események erősítik Magyarország nemzetközi vitorlás életben betöltött 
szerepét. 

Az MVSz szolgáltatási megközelítésében a versenyek megrendezéséhez megfelelően felkészült 
elméleti és gyakorlati tudással rendelkező különböző szinten minősített rendezőket szükséges 
biztosítani. Jelen rendszer hivatott az átlátható és WS elveivel egyező fair, egyenlő esélyeket nyújtó 
kereteket meghatározni. 

Az egyéni motivációval és vitorlás háttérrel rendelkező személyeknek a rendszerbe való 
bekerülésének és folyamatos fejlesztésének biztosítását szem előtt tartva alakítja és fejleszti a 
rendszert a VRB.  

 
1. Bevezetés  

1.1. Jelen dokumentum célja a Magyarországon aktív vitorlás versenyrendezői tevékenységet 

végezni szándékozó és végző szakemberek minősítési és a WS sztenderdjeit figyelembe vevő 

fejlesztési rendszerének leírása. 

 

2. Adminisztráció 

2.1. A hazai versenyrendezők tevékenységét és minősítését a Magyar Vitorlás Szövetség - a 

szakemberek aktív közreműködésével - adminisztrálja. A feladat elvégzésére a VRB-t, mint 

szakmai szervezetet bízza meg. 

 

3. Minősítések időtartama 

3.1. A minősítések időtartama az első jelentkezők részére a sikeres vizsgát követően, a minősítést 

megújítók részére a megújítást követő év január 1-jén kezdődik, és az ezt követő két éven 

keresztül érvényes.  

3.2. Kivételes esetben ettől az időtartamtól, vagy a kezdési időponttól a VRB-hez benyújtott 

kérelem alapján, annak engedélyével lehet eltérni. Az MVSz felhatalmazása alapján a VRB 

támogatást biztosít a nemzetközi versenyrendezői minősítés (IRO) megszerzéséhez, 

fenntartásához. Az IRO minősítésre a WS mindenkor érvényes szabályai vonatkoznak.  
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4. A versenyrendezői tevékenységre vonatkozó általános követelmények 
4.1. A versenyrendező, 

a. rendelkezzen a VRB feladatkörének megfelelő minősítési szinttel, 
b. rendelkezzen a RRS és MVSz szabályzatok (versenyszabályok, versenyrendezői 

irányelvek, kézikönyvek, osztályelőírások és egyéb ajánlások) beható ismeretével és 

alkalmazásával, 

c. teljesítse a versenyrendezőként elvárt magatartásformákat, viselkedése és 
temperamentuma legyen összhangban a RRS alapelveivel, 

d. egészségi és fizikai állapota legyen megfelelő feladata ellátására, 
e. látása és hallása (akár természetes, akár javított) megfelelő ahhoz, hogy tevékenységét 

végezze, 
f.  rendelkezzen legalább jó szinten az alábbi képességekkel: vezetői-, döntéshozatali-, 

együttműködési-, megfigyelő- és kommunikációs-, 
g. járuljon hozzá a működő rendszer fejlődéséhez és a vitorlás versenyek nemzetközi (WS) 

által meghatározott szakmai színvonalának emeléséhez, 
h. lehetőség szerint rendelkezzen versenyzői tapasztalattal, 
i. vegyen részt a 6.5 pontban részletezett továbbképzéseken, akár a minősítés 

megszerzését megelőzően is. 
 

4.2. Előnyt jelent és az A, B szintekhez a szabályozás életbe lépését követően ajánlott, vagy a 
tovább lepéshez elvárt követelmények: 

a. idegen nyelv ismerete, elsősorban angol, mint a WS elfogadott hivatalos nyelve,  
b. a hatóságok által előírt szintű hajóvezetői engedély, 
c. versenyzői tapasztalat.  

 

5. Minősítések megszerzése, megújítása, megszüntetése 

5.1. Jelentkezés a minősítésre 

5.1.1.  Az első minősítésre jelentkezők 

a. jelentkezzenek az MVSZ internetes felületén – meghirdetett vizsgával egybekötött 

tanfolyamra, 

b. tegyenek sikeres 70% feletti eredménnyel írásbeli vizsgát, ennek hiányában pótvizsgán 
vegyenek részt, 

c. feleljenek meg az általános követelményeknek a 4.1 pont (a. pont kivételével) szerint, 
d. rendelkezzenek megfelelő versenyek rendezésében szerzett gyakorlattal.  

 
5.1.2. A meglévő minősítések megtartása, megújítása 

a. jelentkezzenek a minősítésük lejárásának évében újraminősítés október 31-ig, kivételes 

esetben ettől az időtartamtól, vagy a kezdési időponttól a VRB engedélyével el lehet 

térni - a mellékelt jelentkezési lapon (2. számú  melléklet) a VRB-nál, 

b. feleljenek meg a 4.1 és adott esetben a 4.2 pontban részletezett általános 
követelményeknek. 

c. rendelkezzen a magasabb minősítés megszerzéséhez 2 év vonatkozásában legalább 2 
referencia ajánlással az 1. sz. melléklet szerint (Felelősrendezői vagy Versenybírói vagy 
Osztályszövetségi vagy Egyesületi).  
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5.2. Minősítés megszűnése 

5.2.1. A versenyrendező minősítése megszűnik, 

a. ha nem kéri annak megújítását, visszalép a minősítéstől, 

b. sporttevékenysége, illetve rendezői tevékenysége alatt az RRS alapelveit megsértette, 

vagy bármely más okból az MVSz Fegyelmi és Etikai Bizottsága által elmarasztaló 

határozat születik. 

c. A VRB a minősítését nem megújító versenyrendezőnek tizenöt éves rendezői tapasztalat 

után „tiszteletbeli tanácsadó rendező” címet adományozhat, amely feljogosítja a 

versenyeken való nem aktív tisztség betöltésére, meghívásos vagy önkéntes alapon, 

illetve a VRB munkájában való alkalmanként meghívott szakértői részvételre. 

 

6.  A versenyrendezők minősítési szintjei, szinten tartásai, elő és visszaléptetési kritériumai 

6.1. A hazai versenyrendezőket négyszintű skálán minősítik, illetve a nemzetközi minősítést a 

rendszer befogadja a WS döntése alapján. „IRO” minősítést a nemzetközi Race Management 

Seminar vizsga sikeres letétele és a meghatározott gyakorlati tapasztalat igazolása után kaphat 

a versenyrendező. A Race Management Seminar vizsga sikeres letétele esetén IRO minősítés 

nélkül is „+” jelölést kapnak a versenyrendezők. Ez a minősítés a jelen rendszertől függetlenül 

a WS döntése alapján kapható, hosszabbítható vagy kerülhet visszavonásra, felfüggesztésre. 

 

6.2. A hazai rendszerben tevékenykedők részére a megfelelő számú eseményen való aktív 

részvétel, elméleti tudás (tanfolyam, sikeres vizsga, továbbképzés), valamint „A, B” szintekhez 

a 4.2 pont szerinti követelmények az 5.1. pont szerinti megújítási folyamat szükséges. 

 
6.3. Az elsőként jelentkező, sikeres írásbeli vizsgával rendelkező versenyrendező „D” szintű 

minősítést kaphat. Ettől eltérő minősítés akkor adható, ha a jelentkező igazoltan legalább két 
sikeres gyakorlatot tud felmutatni az elmúlt két év vonatkozásban az 1 sz. melléklet szerint 
(Felelősrendezői vagy Versenybírói vagy Osztályszövetségi vagy Egyesületi). Ebben az esetben 
is, alapos mérlegelést követően legfeljebb „C” szintű minősítés adható.  

 

6.4. A VRB célja a minél magasabb szintű minősítések megadása, ezért az „A” minősítésű 

rendezőktől elvárt, hogy a kevesebb tapasztalattal rendelkező, alacsonyabb minősítési 

kategóriába tartozó rendezőket támogassák, mentorálják. A támogatás a hazai szint 

megtartásához, magasabb szintre kerüléséhez, illetve a nemzetközi szintre való képzésekre 

való kijutáshoz adott támogatás feltétele. 

 

6.5. A minősítési periódusban inaktív rendező a minősítés megújításának kérelme esetén is egy 

szinttel visszaléptetésre kerül. Amennyiben a rákövetkező minősítési időszakban sem végez 

aktív rendezői tevékenységet minősítése megszüntethető. 

 

6.6. A mellékelt táblázat szerint a tevékenységeket önállóan, vagy felügyelettel végezhetik a 

rendezők. Minden minősítési szinten lehetőség van arra, hogy évente legalább egy 

alkalommal, felügyelet mellett magasabb minősítéshez tartozó feladatkört lásson el valaki. Ez 

szükséges a minősítési szintben való feljebb lépéshez.  
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6.7. A fenti táblázatban meghatározott szerepekre jogosítanak fel a minősítési szintek, különböző 

hazai rendezésű vitorlás sporteseményeken.  
6.7.1. Versenyrendezési szempontból kiemelt versenyek: 

a. VB, EB: Világ- és Európa-bajnokság, Európa Kupa (hacsak az osztályszövetség másképp 
nem rendelkezik), 

b. OB: Országos Bajnokság, az MVSz versenyrendszerében és ÁVR szerinti rendezésében, 
c. Ranglista: Ranglista Verseny, az MVSz versenyrendszerében az osztályszövetség által 

kijelölt verseny, 
d. Kiemelt túra: túraverseny, amelyen a várható indulók száma meghaladja a 100 hajót 

és egy vagy több napon keresztül tart, vagy az MVSz versenyrendszerében az 
osztályszövetség által kijelölt verseny. 

 
6.7.2. Versenyrendezési szempontból egyéb versenyek: 

a. Túra: a MVSz versenyrendszerében a kiemeltnél kisebb méretű túraverseny. 
b. Szakági, az MVSz versenyrendszerén kívül rendezett egyéb versenyek. 

 
6.8.  A minősítési szint megtartásának feltétele: 
6.8.1. „A”  szinten: 

a. két évente legalább három kiemelt versenyen versenyvezető,  
b. a „B, C, D” szinten levők igazolt támogatása két év alatt két alkalommal, 
c. két évente legalább egy továbbképzésen való igazolt részvétel. 

 
6.8.2. „B” szinten: 

a. részvétel két évente legalább három kiemelt versenyen, legalább egyszer 
pályarendezőként,  

b. a „C, D” szinten levők igazolt támogatása két év alatt két alkalommal, 
c. két évente legalább egy továbbképzésen való igazolt részvétel. 

 
6.8.3. „C” szinten: 

a. részvétel két évente legalább két versenyen, legalább egyszer kiemelt versenyen is, 
b. két évente legalább egy továbbképzésen való igazolt részvétel. 

 
6.8.4. „D” szinten: 

a. részvétel két évente legalább két versenyen,  
b. két évente legalább egy továbbképzésen való igazolt részvétel. 
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6.9. A verseny befejezését követően a Főrendezőnek és a Pályarendezőnek dokumentálni kell a 
megadott formátumban (3. sz. melléklet) versenyrendezői tevékenységüket a kiemelt versenyek 
esetében, amelyet minden év október 31-ig kell beküldeni VRB részére, melyre a VRB körlevél 
kiküldésével is felhívja a figyelmet. 

6.9.1. A  meghatározott  feltételek  teljesülése  biztosítja  a  szinten  tartást,  annak túlteljesítése   
         biztosítja    az   előrelépési   lehetőséget,   illetve   tartós    két     éven    keresztüli    50%-os  
         alulteljesítése visszaléptetést is eredményezhet. Minden két éves  ciklus  befejezése  után  
         van lehetőség a továbblépésre. A döntéseket a VRB szakmai alapon hozza meg, fellebbezni  
         ellene nem lehet, de személyes konzultáció és indoklás lehetőségét kérheti a Rendező. 

 

6.10. Ha a Rendező nem újítja meg minősítését a két éves ciklus befejezésekor, - kivéve az 5.2.1.b. szerinti  

eljárás okán - akkor ismételt aktív rendezővé válásához, VRB részére benyújtott kérelem szükséges. 

Támogató döntés esetén a Rendező a korábbi minősítési szintje alatti szinten tevékenykedhet újra. 

 

7. Az elméleti és tantermi gyakorlati tudás megszerzése, vizsga 

7.1. Elméleti ismeretek megszerzésére MVSz honlapján keresztül meghirdetett időpontban van 

lehetőség.  

 

7.2. Az elméleti és a tantermi gyakorlat jelenti a gyakorlati példákra épülő készség fejlesztést. 

 

7.3. Oktatási modulok:  

7.3.1. Általános  alapoktatás:   A   vitorlásverseny   rendezésére  vonatkozó  általános   szabályokra, 

irányelvekre,  tapasztalatokra  és  példákra  épülő   átfogó  alapoktatás,  ide  értve   elsősorban   a 

Vitorlázás Versenyszabályaiban (RRS) meghatározott  részeket  és  Versenyrendezési  Irányelveket 

(RMM), versenyrendezési tantermi gyakorlatokat, amelyek végén vizsgát kell tenni. 

7.3.2. Verseny  Adminisztrátor   specializált   oktatás:  A  vitorlásverseny  rendezéséhez  kapcsolódó 

látható és hallható jelzések  parton  és  vízen,  irodai  tevékenység,   jegyzőkönyv,  rajt  és  célbírói 

adminisztráció, amelyek végén vizsgát kell tenni. 

7.3.3. MVSz  informatikai  rendszer   és    eredményszámítás  oktatás:   amely  elvégzését  követően 

gyakorlati   eset  megoldást  kell  elvégezni  és   gyakorlati   tevékenységet   igazolni   szükséges    a 

minősítés megújítása alkalmával.  

7.3.4. Pályatűző oktatás:  A  vitorlás  verseny  rendezéséhez  szükséges  tantermi és vízi gyakorlatok 

a verseny közbeni döntések végrehajtását szimuláló feladatok elsajátítását, amelyek végén vizsgát 

kell tenni. 

 

7.4. Évente továbbképzés kerül megrendezésre, amely a Versenybíró bizottsággal közösen történik, 

meghirdetett időpontokban. A minősítés időtartalma alatt egy alkalommal a minősítés 

megújításához meg kell ezen a továbbképzésen jelenni.  

 

7.5. A VRB támogatja az IRO minősítés megszerzését, amely a WS feltételei szerint történik 

http://www.sailing.org/raceofficials/internationalraceofficer/become_a_race_officer.php .  

7.5.1. Az elérhető szemináriumokról a VRB ad tájékoztatást.  

http://www.sailing.org/raceofficials/internationalraceofficer/become_a_race_officer.php
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7.5.2. A támogatást a VRB elnökének címzett levélben kell kérelmezni a 

rendezo.bizottsag@gmail.com küldve, amelyről a VRB dönt. 

7.5.3. A támogatás utólagos megtérítésének feltétele a sikeres vizsga letétele, melynek esetén a 

szeminárium teljes költségét (oktatás, szállás) az  MVSz költségkeretéből kerül megtérítésre. 

7.5.4. A kiutazás költségeit minden esetben a résztvevőt terhelik.  

7.5.5. A sikeres vizsgázókat kérésükre a VRB és az MVSz támogatja a megfelelő előírt gyakorlatot 

megszerzésében a megadott időkereten belül hazai rendezésű WS által elismert eseményeken, 

vagy a nemzetközi csereprogramon keresztül.    

 

8. Gyakorlatok és minősítések közzététele 

8.1. A VRB az MVSz honlapján a szervező egyesületek támogatására és az átlátható rendszer biztosítása 

érdekében egy adatbázist működtet. Az adatokat minden év január 31-ig frissíti a VRB a beérkezett 

jelentések és a minősítések megújítás alapján, illetve az rendezők felelősségéből beküldött 

változások (névváltozás, engedély, nyelvismert stb.) figyelembe vételével. A sikeres minősítéssel 

együtt a rendezők a saját szakmai fejlődésük és a szervezők által a választhatóságuk érdekében 

elfogadják a szükséges általuk megadott személyes adataik publikussá tételét.  

 

8.2. A versenyszervező egyesületek, vagy felkért főrendezők az adatbázisból kaphatnak évente frissített  

információt, a tisztségviselőkről, amikor az egyes eseményekre a csapatokat összeállítják mielőtt azt 

az MVSz felé elfogadásra előterjesztik. 

 

9. Záró rendelkezések 

9.1. Jelen rendelkezés a kiadástól kezdődően határozatlan ideig érvényes. 

  

9.2. A módosítás kizárólag a VRB döntési hatásköre - az MVSz iroda, valamint a Versenybíró Bizottság 

véleményének kikérésével – a VRB Szervezeti Működési Szabályzatában foglaltak szerint 

döntéshozatali jog alapján. 

 

9.3. A WS szabályok változása automatikusan felülírják a rendelkezést annak beépítéséig. 

 

 
 
 
 
Budapest, 2016. június 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rendezo.bizottsag@gmail.com
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                                                 Versenyrendezők minősítési rendszere 1. számú melléklet (1/1. oldal) 

 

  

 

 

     

     

     

     

REFERENCIA IGAZOLÁS VERSENYRENDEZŐI TEVÉKENYSÉGRŐL  
   

NÉV:    

MINŐSÍTÉS:    

ISAF ID SZÁM:    

        
VERSENYRENDEZŐI TEVÉKENYSÉG IGAZOLÁS 

 
 

Verseny neve: 
 
 

 Verseny 
időpontja: 

 

Verseny típusa:  
 
 

 Futamok száma:  

Induló egységek: 
 
 

 Szélerő:  

Versenyrendezői 
tevékenység: 
 
 

 PRO/JURY 
ELNÖK: 

 

Dátum: 
 

 Aláírás:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitöltési útmutató:  

1.  A  Minősítési rendszer  6.6.1. pontja  szerint (VB,  EB,  EK,  OB, Ranglista Verseny, Kiemelt Túra Verseny, Túra Verseny, 
Szakági Verseny, Egyéb). 

2. Főrendező,  Pályafelelős,  Pályatűző,   Eredményszámító,   Versenyiroda   (ezen    belül    kérjük    feltüntetni:    célbíró, 
jegyzőkönyvvezető, befutó írás, látható és hallható jelek, VHF kommunikáció vagy VB, EB, EK, OB esetén irodavezető). 
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                                                       Versenyrendezők minősítési rendszere 1. számú melléklet (2/2. oldal) 
 

 
 
 
  
Az értékeléshez szükséges szempontok:  A megfelelő aláhúzandó! 
 

1. Szabályok ismerete és alkalmazása: 

WS/MVSZ Rendezői standard szerint Nem felelt meg a WS/MVSZ elvárásoknak Nem volt feladata v. nem értékelhető: 

Megjegyzés:  
 

2. Vezetői képességek: 

WS/MVSZ Rendezői standard szerint Nem felelt meg a WS/MVSZ elvárásoknak Nem volt feladata v. nem értékelhető:    

Megjegyzés: 

3. Rendezők szakmai koordinálása: 

WS/MVSZ Rendezői standard szerint Nem felelt meg a WS/MVSZ elvárásoknak Nem volt feladata v. nem értékelhető:    

Megjegyzés: 
 

4. Versenypálya: 

WS/MVSZ Rendezői standard szerint Nem felelt meg a WS/MVSZ elvárásoknak Nem volt feladata v. nem értékelhető:    

Megjegyzés: 

5. Megfigyelőképesség, reagálás a változásokra: 

WS/MVSZ Rendezői standard szerint Nem felelt meg a WS/MVSZ elvárásoknak Nem volt feladata, nem értékelhető:    

Megjegyzés: 

6. Kommunikációs készségek: 

WS/MVSZ Rendezői standard szerint Nem felelt meg a WS/MVSZ elvárásoknak Nem volt feladata, nem értékelhető:    

Megjegyzés: 
 

7. Viselkedés, stressz tűrés: 

WS/MVSZ Rendezői standard szerint Nem felelt meg a WS/MVSZ elvárásoknak Nem volt feladata, nem értékelhető:    

Megjegyzés: 

8. Fizikai erőnlét: 

WS/MVSZ Rendezői standard szerint Nem felelt meg a WS/MVSZ elvárásoknak Nem volt feladata, nem értékelhető:    

Megjegyzés: 
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Készítette és elfogadta: 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendező Bizottsága 

 

 

 

 
 

 

 
Versenyrendezők minősítési rendszere 2. számú melléklet 

 

 

    

    

    

    

ADATLAP A VERSENYRENDEZŐK  ÚJRAMINŐSÍTÉSÉHEZ 
  

Név: 
  

Cím:   

E-mail:   

Mobil:   

Klub:   

Nyelvtudás:    

Motorosvezetői eng: IGEN  /  NEM 
       

VERSENYRENDEZŐI TEVÉKENYSÉG 
       

Verseny neve Időpontja (év) Típusa1 
Versenyrendezői  

tevékenység2 

        

        

        

        

        

        

       

        

 

 

Kitöltési útmutató: 
1. A versenyrendezői tevékenység sorai – vízszintesen - korlátlanul bővíthetők. 
2. Csak az adott minősítési időszakra vonatkozó versenyek adhatók meg. 
3. 1 =  A Minősítési rendszer 6.6. pontja szerint (VB, EB, EK, OB, Ranglista Verseny, Kiemelt Túra Verseny, Túra 

Verseny, Szakági Verseny, Egyéb). 
4. 2 = Főrendező, Pályafelelős, Pályatűző, Eredményszámító, Versenyiroda (ezen belül kérjük feltüntetni: célbíró, 

jegyzőkönyvvezető, befutó írás, látható és hallható jelek, VHF kommunikáció vagy VB, EB, EK, OB esetén 
irodavezető). 
Maximum két tevékenység adható meg! 
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Készítette és elfogadta: 
a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendező Bizottsága 

 

 
 

   
 

 
 

 
   Versenyrendezők minősítési rendszere 3. számú melléklet 

 

 

VERSENYRENDEZŐI BESZÁMOLÓ 

Név:   

ISAF ID:   

Esemény megnevezése:   

Időpontja:   

Rendező egyesület:   

Hajóosztály(ok):   

                                        VERSENYRENDEZŐI TEVÉKENYSÉG    

            

Hajóosztály 

Tervezett/ 
megrendezett 

futamszám 
Indulók száma 

(hazai/nemzetközi)    
Szélerő/             
Futam 

Futamidő/        
Futam 

Pályahossz/      
Futam Egyéb  

              

              

              

              

              

Amennyiben nem sikerült a versenyt érvényesen megrendezni a körülmények leírása: 

  

A versenyrendezésben résztvevők felsorolása: 

  

Mentorált rendezőtársak felsorolása: 

Név/beosztás: Szöveges értékelés: 

    

 


