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2019. február 14.-én 17.30 órakor Budapesten 

 

 

Napirendi pontok és döntések/határozatok: 

 

 2018. év értékelése és a ranglista díjátadó a szokásos november végi ünnepségünkön 

megtörténtek. 

 

 

 

 2019.-évi stratégai célok ismertetése és megvitatása 

 

Az idei alapvető célok változatlanok, fenntartani kívánjuk a kiemelkedő és egyedülálló 

versenyzési aktivitásunkat. Tovább ösztönözzük a legmagasabb színvonalat jelentő 

pályaversenyzést, amely a ranglista értékelésben is meghatározó elemet jelent. 

Osztályunk és csapataink pozitív megítélését az erős aktivitás, a fairplay, az aktív 

média kommunikáció mellett - az idei évtől rendszeres online közvetítéssel 

igyekszünk tovább fejleszteni. 12 versenyből álló ranglista sorozatunk egyértelmű 

csúcspontja az új helyszínen és több újítással megrendezésre kerülő szeptember eleji 

Országos Bajnokság. 

 

 

 



 2019.-évi Szabálymódosítások  

 

2019.04.01.-ig elkészül az osztályelőírás (a definíciók pontos szövegezésével) idei 

változata a következő kiegészítésekkel: 

 

2018-ban próbaidőre bocsátott szabály változások egyhangú megerősítést kaptak: 

- Orrsudár használat szabályozása véglegesítésre kerül a szabályzatban 

- Top-Génua használatának tiltása ranglista pályaversenyeken, szabály 

véglegesítésre kerül a szabályzatban 

- Jövőbeni szabály módosítások életbe lépési moratóriuma 2 év, kivételt 

képezhetnek esetleges biztonsági kérdések és a World Sailing versenyszabályok 

változásai 

- Vitorla használat definíció pontosítása (Pálya: 1 Gross, 2 (vorestag) Génua, 3 

Genakker; Túra: 1 Gross, 2 (vorestag) Génua, 2 Top-Drifter, 3 Genakker) 

Minden olyan versenyen, ahol hajóink nem osztályunkban (pl. YS/ORC) kerülnek 

értékelésre, az értékelési rendszer szerinti vitorla használat az engedélyezett. 

Jelenleg a YS rendszerben Top-Génuával, a legutolsó ORC felmérésnél anélkül 

lettünk regisztrálva. A vitorlák felmérési szabályzata változatlan. 

- Owner helm szabályt továbbra is kötelező érvényűnek alkalmazzuk valamennyi 

ranglista versenyünkön, melytől egyedi egységes hozzájárulással térhet el a hajó 

tulajdonosa, de minden tag vétójoggal rendelkezik az elektronikus szavazásnál. 

 

 2019 évi ranglista versenyek, értékelési rendszer (versenyek táblázat mellékelve) 

 

2018-ban felülvizsgált ranglista értékelési rendszer jól vizsgázott, így az idén 

megerősítése került, a Kenesei ODT bekerült a 12 versenyre bővült sorozatba. 

OB és Kékszalag x1,4 faktorszám / Pályaversenyek x1,2 / Túraversenyek x1,0  

*3 Kieső futam, de az OB és a Kékszalag nem kiejthető. 

Dátum Ranglista NAU370RUN 

2019. április 27-28 Kenesei ODT 

2019. május 11 Balatoni Évadnyitó Füred 

2019. május 25-26 Mihálkovics Kupa Földvár 

2018. június 8-9-10 Pünkösdi Regatta Földvár/Keszthely 

2019. június 22-23 EGIS Kupa Csopak 

2019. június 29-30 Raiffeisen ODT Földvár (29-30) 

2019. július 13 Fehér Szalag Füred 

2019. július 18-19-20 51. Kékszalag Füred* 

2019. szeptember 4-5-6-7  (8) NAU370RUN Országos Bajnokság Révfülöp* 

2019. szeptember 14 Félsziget Kerülő Füred 

2019. szeptember 21-22 Szüreti Regatta Alsóörs/Badacsony 

2019. november 2 Dér Kupa Kenese 

 



 

 2019. évi NAU370RUN Országos Bajnokság, szponzorok 

 

Idén is kikért Bajnokságként szervezzük az OB-t, melynek időpontja 2019. szeptember 

4-7 (8. tartaléknap) és a helyszín a tervek szerint az NSK Révfülöpi kikötője (árajánlat 

mellékelve). Számos újítással szeretnék színvonalas és attraktív versenyt rendezni, 

egyidejűleg a Balaton nyugati-medence versenyzését fellendíteni megjelenésünkkel. 

A rendezvénnyel kapcsolatos információk és a verseny program a mellékelt World 

dokumentumban találhatók. 2018 és 2019 tervezett OB költségvetés szintén 

mellékelem. 

 

Elkészült a szponzori bemutatkozó könyv, melyet az szponzor keresésben aktív 

tagoknak a rendelkezésére bocsátok, de képsorozat formájában mellékelek is. 

Megállapodtunk közös célunkban, olyan valós marketing értékkel rendelkező 

támogatókat szerezni, melyek segítségével nagyságrendileg 6-8 Millió Forint 

költségvetéssel a teljes 2019-es média kommunikáció és az OB élő közvetítéssel 

megvalósul. 

 

Szponzori kiajánló anyagot is csatolok a jegyzőkönyvhöz szíves felhasználásotokra. 

 

 Weboldal és közösségi média aktivitás 

 

www.nau370.hu weboldalunkon kérem minden csapatkapitányt az információk 

aktualizálására és a fotók cseréjére/bővítésére, ehhez a feltöltéseknél minden 

segítséget megadok. 

 

Létre hoztuk a NAU370RUN Youtube csatornát is, melyre feltöltésre kerültek a tavalyi 

verseny felvételek és a Bajnokság összefoglaló videó is.  

 

Kérek mindenkit, vegye komolyan a közösségi média erejét és használjuk együtt az 

osztályunk és a vitorlás sport népszerűsítésére. 

 

Kifejezetten kérem a Facebook és Instagram oldalaink ajánlását az ismerősi körökben. 

 

 Karbantartási utasítás v1.0 

 

Tavaly elkészült és bemutatásra került a Nauticboat Kft gyártói karbantartási 

utasítása (lásd melléklet). Kérem, vegyük komolyan az anyagban szereplő ajánlásokat, 

mert hajóink a szezon 12 versenyén nagyságrendileg akkora terhelést kapnak, mint 

egy átlag rendszeresen használt túrahajó 15 év alatt! (vagy soha) Így a természetes 

amortizáció mellett a versenyzési terhelés okán a fontosabb alkatrészek 

rendszeresen cserélendők és/vagy állapotuk felülvizsgálandó. A karbantartási 

utasítással kapcsolatos kiegészítéseket szívesen fogadjuk. 

 

http://www.nau370.hu/


 

 NAU-Szuperkupa 

 

Soponyai Géza – idén 65 éves - örökös tagunk felajánlásával létrejön 2019-ben a NAU 

Szuper Kupa, melyért a NAU311/NAU330/NAU370 osztályok bajnok csapatai 

küzdhetnek NAU220-as hajókkal. A verseny kiírása és időpontja hamarosan 

bejelentésre kerül. 

 

 

 

Egyéb napirendi pont: 

Megszületett az első NAU370RUN unoka Kurucz Boldizsár (2019.01.01.), gratulálunk Kurucz 

Sanyinak és családjának, aki innentől jogosan használhatja a „NAU370RUN unoka” jelzőt!  

 

Budapest, 2019.02.14. 

 

Jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

Temesfői Zénó 

Osztálykapitány 

 

 

 

 

Jelenléti ív: 

Soponyai Géza   Temesfői Zénó   Bernula János   Kurucz Sándor 

Hrutka Gábor  Schatz Árpád  Kátai Péter  Kristóffy Zsolt 

Meghatalmazással képviseltetve: 

Török Zoltán  Bognár László  Molnár György  Nemes Csaba 

Szabó József  Kiss-Bálint Zsolt 

 


