
                                                                                                                                                                    

                                                                        

 

 

NAU370RUN osztály 2017. évi vitorlás szezon értékelő 

   Éves közgyűlés 2018. február 21 

 

1) Résztvevők 

Soponyai Géza alapító, örökös tag 

Temesfői Zénó Elnök HUN3704 

Molnár György HUN3703 

Kurucz Sándor HUN3705 

Szabó József HUN3707 

Bernula János HUN3708 

Nemes Csaba HUN3709 

Schatz Árpád HUN3710 

Kristóffy Zsolt HUN3711 

Kátai Péter HUN3714 

Hrutka Gábor HUN3712 

 

Közgyűlés szavazati döntései érvényesek. 

 

2) Új tagok bemutatása 

2018. évi vitorlás szezonra elkszülő új hajók és tulajdonosai kérik az osztálytól tagi 

felvételüket a közgyűléstől: 

#14 Kátai Péter, vitorlázó 2017. évi 11mOD hajóosztály bajnoka 

#12 Hrutka Gábor, vitorlázó ’Kacor Király’ NAU311 osztály kormányosa 

 

Határozat: jelenlévők egyhangúlag támogatják Kátai Péter és Hrutka Gábor hajótulajdonosok 

tagi felvételét a 2018.04.01. napjától. 

 

 

3) Visszatekintés – prototípustól az osztály megalakulásán keresztül a mai napig  

A prototípus 2011-es HUN3700 bemutatása és a NAU370RUN osztály 2013-as megalakulása 

óta, a 2014-es első érvényes Magyar Bajnokság megrendezésével ill. 2018-ban vízre kerülő új 

egységekkel (13 egység) az osztály töretlen fejlődést mutat. Mind megjelenésében, mind 

aktivitásában kiemelkedik közösségünk a Magyar balatoni nagyhajós vitorlázásban, de a 

maga nemében osztályunk Európában egyedülálló és a versenyzési aktivitásban pedig 

világszínvonalú. Elismerést váltottunk ki a verseny rendező klubok részéről, MVSZ elismeri 

példamutató hozzáállásunkat, javuló abszolút teljesítményükkel valamennyi balatoni vitorlás 

verseny meghatározó szereplői közé léptünk. Mindehhez meghatározó módon tartozik az 

osztály versenyzési színvonalához szükséges OD-jelleg, vagyis a hajók egyformaságának 

biztosítása a technikai szabályzat rendszeres karbantartásával. Vízen és parton tanúsított 

fairplay magatartás és egységes kommunikáció is az osztály értékét növelik. 



                                                                                                                                                                    

                                                                        

 

 

 

 

4) Eredményeink 2017 évben: 

 Folyamatos top10 helyezések a versenyek abszolút értékelésében 

 Kékszalag 600 hajóból top50-es eredmények 

 2017-ben sikeres debütálás az OD Trophy sorozatban (Kenese és Földvár) 

 91%-os aktivitás a ranglista versenyeken 

 Nautic fesztivál és OB az év legrangosabb versenye volt a Sporthajó kategóriában 

 

#eliteclass image egyre elfogadottabb 

Barátság, Vitorlázás, korrekt verseny – ebben hittünk, de alig hittük el! 

 

 

5) 2017. évi Ranglista eredményhirdetés  

 

 

Rajtszám Csapat 

Balatoni 
Évadnyitó 

- 2017 

Pünkösdi 
Regatta - 

2017 

Fehér 
Szalag 
- 2017 

Kékszalag 
- 2017 

EGIS 
Kupa 

- 
2017 

NAU370RUN 
OB - 2017 

Félsziget 
Kerülő - 

2017 

Szüreti 
Regatta 
- 2017 

Dér 
Kupa 

- 
2017 

Pontszám Helyezés 

HUN 
3704 

SLEEPWALKER 1 1 1 3 1 8 0 (2) 1 0 (9) 16 1 

HUN 
3703 

REVOLUTION 3 0 (4) 3 1 2 4 1 4 
0 

(10) 
18 2 

HUN 
3705 

MAGNUM 2 2 4 4 3 2 0 (10) 0 (6) 1 18 3 

HUN 
3710 

SCHATZ 0 (5) 0 (7) 2 6 5 10 3 3 2 31 4 

HUN 
3708 

SURPRISE 0 (4) 3 0 (5) 2 4 14 4 2 3 32 5 

HUN 
3711 

NAVAL 9 9 0 (11) 11 9 6 5 5 
0 

(11) 
54 6 

HUN 
3701 

BRAINSTORM 0 (9) 6 6 5 9 16 0 (11) 9 7 58 7 

HUN 
3706 

CARBONADO 6 8 0 (9) 7 7 18 7 0 (9) 5 58 8 

HUN 
3702 

FANTOM 8 0 (9) 7 10 9 12 6 0 (9) 6 58 9 

HUN 
3709 

NEMES 7 5 0 (8) 8 6 20 0 (8) 8 8 62 10 

HUN 
3707 

INFINITY  0 (9) 9 0 (10) 9 8 22 9 7 4 68 11 
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6) 2018. évi technikai szabályzat módosítása 

- Orrsudár használat: Orrsudár használata (kihúzva) kizárólag abban az esetben 

engedélyezett, ha hátszélvitorla vagy top génua (drifter) felhúzása (betekerve) és/vagy 

kilobbantása megtörtént. Ezek hiányában az orrsudarat vissza kell engedni úgy, hogy a 

rajta elhelyezett fehér színű jelölés ne látszódjon. A jelölés ésszerű elhelyezését tavasszal 

méréssel fogjuk meghatározni. 

- 2017 őszén történt súlymérések alapján a hajók „verseny felszereléssel és 

alapvitorlázattal” (pontos definíciót új 2018-as szabályzat tartalmazza) meghatározott 

minimum súlyát 4.275 kg-ban határozzuk meg. A hiányzó pótsúlyok a gyártó 

közreműködésével az árbóc mellet és a tőkesúly szerkény vonalában az oldalsó 

fekhelyekben kerülnek elhelyezésre. Pótsúly elhelyezés a következő hajókon történik: 

HUN3711 – 179 kg, HUN3701 – 41 kg, HUN3710 – 75 kg 

  

 

7) 2018 évi ranglista versenyek és értékelés 

Dátum Ranglista NAU370RUN/MVSZ 

2018. május 12-13 Balatoni Évadnyitó Balatonfüred (12) 

2018. május 19-20 Pünkösdi Regatta (19-21) 

2018. június 9-10 Mihálkovics Kupa BK (9-10) 

2018. Június 30-1 EGIS Kupa (30-1) 

2018. július 7-8 ODT Földvár (7-8) 

2018. Július 21-22 Fehér Szalag (21) 

2018. Július 26-27-28 50. Kékszalag 2018 

2018. augusztus 23-24-25-26 NAU370RUN Országos Bajnokság Balatonföldvár 

2018. szeptember 15-16 Félsziget Kerülő (15) 

2018. szeptember 22-23 Szüreti Regatta (22-23) 

2018. november 3-4 Dér Kupa (3) 

 

Értékelési rendszer a legkisebb pontszám elve alapján a korábbi évek gyakorlata szerint. 

Módosítás: 11 verseny és 3 kieső futam, de az OB és a Kékszalag nem ejthető ki.       

Faktorszámok alkalmazása: OB és Kékszalag: 1,4x, Pályaversenyek 1,2x, Túraversenyek 1,0x 

 

 



                                                                                                                                                                    

                                                                        

 

 

8) 2018 Nautic fesztivál és Országos Bajnokság 

MVSZ Nagyhajós Bizottsága által javasolt és jóváhagyott változtatás után az OB-t ún. „kikért 

bajnokságként” szervezzük közösen a NAU330 osztállyal, miután a Nautic (311) osztály a 

különválás mellett szavazott. Mindkét osztály bővülése okán a résztvevők száma várhatóan 

változatlan lesz. A rendezvényt a korábbi két évhez hasonlóan Balatonföldváron a KMPVSE és 

Dávid Juli rendezésében tervezzük. A verseny kiírásában előre tisztázni kell a túrafutamok 

(esetleg esti) sorsát ill. a „gála vacsorát és party-t” követő napon 11.00 óra előtt ne legyenek 

futamok. Fontos a verseny kiírásban a túra- és pályafutamok időpontjának és mennyiségének 

legrugalmasabb meghatározása a szélviszonyokhoz történő igazodás érdekében. A 

rendezvény támogatására – amennyiben addig kiemelt szponzort nem találunk – az osztály 

tagjai ígéretet tettek a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. 

 

 

 

9) Kommunikáció 

Osztályunk hatékony kommunikációjának alapja a weboldalunk rendszeres karbantartása és 

a közösségi média felületek felhasználása. 

Kapitányaink vállalták a www.nau370.hu/csapataink menüpont alatt található saját hajó 

információk és fotók feltöltését/aktualizálását. Kérem legkésőbb április15.-ig küldjétek el 

nekem az anyagokat és kéréseket. 

Fontos továbbá a közösségi média oldalak rendszeres karbantartása. Minden facebook 

oldallal rendelkező tagunknak hozzáférést biztosítunk a NAU370RUN osztály közös oldalához, 

amelyen saját és/vagy közérdekű információkat és verseny beszámolókat lehet közzé tenni. 

Minimum elvárást fogalmaztunk meg, miszerint minden versenyt követően 1-2 napon belül a 

dobogós egységek rövid beszámolót készítenek és megosztják a felületeken és/vagy 

megküldik az osztálykapitánynak publikáció céljából. 

Osztálykapitány javasolja továbbra is minden hajón egy média felelős személy kijelölését 

(MCM), aki akár versenyek közben is végezhetik a promóciós feladatokat. 

 

 

10) Felmérő 

2018.03.01. napjától felmérőnek az Osztálykapitány Litkey Árpádot javasolja a lemondott 

Szombati Péter helyett. 

 

 

 

http://www.nau370.hu/csapataink


                                                                                                                                                                    

                                                                        

 

11) Egyebek 

 

- Korábban már a saját etikai kódexünkben szereplő elvekre idén is hangsúlyt fektetünk, 

különösen az eredményhirdetéseken történő képviseletekre, ez a kapitányok 

kötelezettsége.  

- Kísérletet teszünk még tavasszal egy szabályismereti tréning megszervezésére 

- Osztálykapitány szponzori kiajánló/bemutatkozó anyagot készít a NAU370RUN osztály 

történetéről és együttműködési lehetőségekről (OB, ranglista, stb.) 

 

Budapest, 2018. 03. 04. 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette: 

Temesfői Zénó 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

Bernula János 

 

 
Csatolmányok: 

- tagfelvételi kérelem 

- ranglista és ajánlott versenyek táblázata 

- hirdetés viselési engedély kérelem 

- MVSZ versenyrendelkezések és reklám szabályzat 2018 


