Jegyzőkönyv

Felvéve: Sudár Regatta Osztályszövetség gyűlésén
Időpont: 2018.1.24.
Helyszín: Márványmenyasszony Étterem,
1012. Budapest Márvány u. 6.
Jelenlévők: a csatolt jelenléti ív szerint

Pál Gaszton a Sudár Regatta Osztályszövetség elnöke üdvözölte a megjelenteket,
megköszönte a megjelenést és bejelentette, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a
gyűlés első felében a meghívóban szereplő napirendi pontok megbeszélésére kerül sor, míg a
gyűlés második felében Fa Nándor tart előadást a Vendee Globe-on elért nagy sikeréről.
Pál Gaszton megállapította, hogy a gyűlés határozatképes és körbeadta aláírásra a jelenléti
ívet. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pál Gaszton bejelentette, hogy a gyűlésnek levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és 2
jegyzőkönyv hitelesítőt kell választania. Levezető elnöknek Toronyi Bencét ajánlotta.
Toronyi Bence a felkérést elfogadta. Felhívta a gyűlés figyelmét, hogy hajó egységenként
egy képviselő szavazhat.
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak levezető elnöknek Toronyi Bencét egyhangúan
megválasztották.

1/2018 sz. határozat
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak levezető elnöknek Toronyi Bencét
egyhangúan megválasztották.
Toronyi Bence is üdvözölte a megjelenteket.
Toronyi Bence jegyzőkönyvezetőnek Pál Gaszton javasolta, aki a felkérést elfogadta.
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyvvezetőnek Pál Gasztont egyhangúan
megválasztották.

2/2018 sz. határozat
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyvvezetőnek Pál Gasztont
egyhangúan megválasztották.
Jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Szörényi Gábor és Szalontai Tamás jelentkezett.
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A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Szörényi Gábort és
Szalontai Tamást egyhangúan megválasztották.

3/2018 sz. határozat
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Szörényi
Gábort és Szalontai Tamást egyhangúan megválasztották.
A levezető elnök szavazatszámlálónak Osváth Mártont javasolta, aki a felkérést elfogadta.
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak szavazatszámlálónak Osváth Mártont egyhangúan
megválasztották.

4/2018 sz. határozat
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak szavazatszámlálónak Osváth Mártont
egyhangúan megválasztották.
A levezető elnök ezután a napirendi pontokat ismertette, majd feltette a kérdést, hogy a
napirendi pontokkal a gyűlés egyet ért-e.
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a napirendi pontokat egyhangúan elfogadták.

5/2018 sz. határozat
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a napirendi pontokat egyhangúan
elfogadták.

1. napirendi pont: Regisztrációs díj
Az Osztályszövetség elnöke tekintettel arra, hogy az Osztály anyagi helyzete jó és stabil,
javasolta, hogy a regisztrációs díj mértéke 2018. évre változatlanul 5.000,- Ft/hajó/év
maradjon. Az elnök figyelmeztette a tagságot, hogy a regisztrációs díj befizetése a
Bajnokságra történő nevezés feltétele.
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a javaslatot egyhangúan elfogadták.

6/2018 sz. határozat
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a Sudár Osztályszövetség 2018. évi
regisztrációs díját egyhangúan 5.000,- Ft/hajó/év összegben határozták meg.
Az Osztályszövetség elnöke rövid pénzügyi beszámolóban ismertette, hogy az
Osztályszövetség pénztárában 2017.1.-én 199.500,- Ft volt, az év során 90.000,- Ft-os
bevétellel szemben 7.000,- Ft-os kiadás merült fel. 2017.12.31. a pénztárban 282.500,- volt.
Az elnök kérte a pénzügyi beszámoló elfogadását.
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a 2017. évről szóló pénzügyi beszámolót
egyhangúan elfogadták.
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7/2018 sz. határozat
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak a 2017. évről szóló pénzügyi beszámolót
egyhangúlag elfogadták.

2. napirendi pont: Visszatekintés a 2017. évre, eredményeink
Visszatekintve a tavalyi évre először is megemlékeztünk elhunyt barátunkról,
sporttársunkról, a „Kemikontroll (HUN1011)” kormányosáról, dr. Farkas Péterről. A gyűlés
1 perces néma csenddel emlékezett rá.
A versenyeken mutatatott aktivitást tekintve a 2017-es év a Sudár Regatta osztály számára
egyértelműen sikeres volt. A Sudár Regatta osztály továbbra is az egyik legaktívabb
nagyhajós osztály.
Magyar Bajnokság
Az MVSZ által szervezett Magyar Bajnokság II. fordulójában 15 hajó vett részt.
Versenyrendezőnk Sipos Péter volt, aki a tőle megszokott magas színvonalon rendezte meg
versenyünket. A Sudár Regatta a 2. legnépesebb hajóosztály volt a nagyhajós osztályok közül.
A Bajnokságon 6 futamot teljesítettünk a tervezett 10-ből.
A magyar Bajnok a „Pontilla” lett, meggyőző fölénnyel 4 első hellyel. Ezüstérmes a
„Josephine” 2 futam győzelemmel, míg bronzérmes az „Öreg”. A „Pontilla” változatlan
csapattal zsinórban harmadszor lett Magyar Bajnok.
Kékszalag
Az év egyik jelentős eseménye a Kékszalag volt. 526 nevező hajóból 18 volt Sudár Regatta.
Ez eggyel több, mint egy évvel korábban. Csak 3 osztály volt nálunk népesebb.
A célba ért 395 hajó első felébe 5 Sudár férkőzött be. A YS lista szerint korrigált
eredménylistán az első 100 hajó között 4 Sudár található. Ezen a korrigált listán a legjobb
Sudár a 72. helyen végzett, jóllehet a 103-as YS szám egyáltalán nem nevezhető előnyösnek.
Az élmezőnyben most is soros küzdelem folyt. Az első 5 hajó 30 percen belül ért célba.
Győzött a „Gé.” az „Öreg” és a”Százszorszép” előtt.
One Design (OD) versenyek
Mind a 4 OD verseny eredményes volt. Kenesén 5, Csopakon 6, Földváron 4, míg Füreden 3
futam volt.
Az elvárt 6 hajót mindig tudtuk hozni. Kenesén 9, Csopakon 8, Földváron 8, míg Füreden 6
Sudár versenyzett. Ezzel aktivitásban a dobogón vagyunk a 10 OD osztály között. 7,75 hajó
az átlagunk.
A jelentkezési ív bevált. A 2018-as OD versenyekre most is a jelentkezési íven lehet
jelentkezni.
A 4 OD verseny alapján, melyet 4 kieső futammal számoltak, az összetett eredménylistán 12
hajó szerepel. A 2017. évi összetett OD-t Kupát a „Kiskovács” nyerte, kormányos Kovács
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Zoltán, második a. „Gé.” és harmadik a „Pontilla”. Díjkiosztó a Kenesei Szezonnyitón május
5.-én a szokásos vacsora keretében. A dobogósok részvétele szigorúan ajánlott!
Tavalyi OD Füred Kupán olyan dolog történt, mely egyszerre szívmelengető és ijesztő is és
ugyanakkor rávilágít a rendezők felelősségére is.
Történt a következő:
A Füred Kupa hétvégéjére frontot ígértek és ahogy ez lenni szokott meg is érkezett.
Szombaton a 7-es – 8-as szelekben esély sem volt futamra.
Vasárnap déltől jelezte a meteorológia a szélcsendesedését. Vasárnap reggel a nap rövid
halasztással kezdődött, majd a rendezők - talán elhamarkodottan - vízre „vezényelték” a
résztvevőket. A szél még fújt rendesen (6-7-es pöffökkel). .
A 6 nevezett Sudárból 5 indult az első futamon. A futam 2. hátszelében az élbolyban haladó
„Nagyon Sudár” spinakkerrel hátszelezett és egy nagyon erős, viharos pöffben billegni
kezdett, majd spontán áthalzolt. Az egyik mannschaft, dr Nagy Kálmán a vízbe esett. Első
pillanatban nem lehetett tudni, hogy a rudazat megütötte-e a vízbe esettet. Így nem tudhattuk,
hogy csak vízbeesésről van szó vagy esetleg sérülésről vagy ájulásról. Rendező és
mentőmotorosok a célnál cirkáltak, a pályán egy sem volt a közelünkben.
És ekkor történt az ami nagyon szívmelengető, a szintén spinakkerrel hátszelező „Kiskovács”
észlelve a bajt a versenyt feledve azonnal sporttársa segítségére sietett. A spinakkert levette és
a vízben mentőmellényben lebegő Kálmán segítségére sietett. Lobogó vászonnal mellé állt és
miután meggyőződött, hogy Kálmánnak az ijedtségen kívül nincsen baja, biztosította a
vízbeesettet, addig amíg a „Nagyon Sudár” rendezve sorait vissza nem ért a kiesett
mannschaftért.
A Sudár Regatták nevében a sportszerű magatartásért megemelem kalapomat a „Kiskovács”
teljes csapata előtt és külön megsüvegelem a hajó kormányosát Kovács Zoltánt.
A történethez még hozzátartozik, hogy a futamon induló másik három Sudár
versenysorrendben „Öreg”, „Pontilla” és „Gé.” sem kívánt élni a havaria adta előnnyel és
valamennyien a cél mellé futottak.
SUDÁR Regatta Osztályszövetség ranglistája
2017. évi ranglistán 27 Sudár szerepel. Ez 3-mal több mint 2016.-ban.
A ranglista honlapunkon olvasható.
A ranglista-számítást tavaly is Szörényi Gábor „Százszorszép” végezte -köszönjük.
A ranglista versenyeken az alábbi részvétel volt:
Kenese OD
9
Évadnyitó
10
MET Kupa
10
Pünkösdi Regatta 10
Kereked OD
8
Raiffeisen
8
Fehér Szalag
10
Kékszalag
18
EGIS Kupa
6
Füred Kupa
6
Bajnokság
15
Félszigetkerülő
8
Szüreti Regatta 7
Csak a Mihalkovics Emlékversenyen nem volt Sudár.
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A Sudár Regatta Osztályszövetség ranglistáját a „Gé.” nyerte az „Öreg” és a „Pontilla” előtt.
MVSZ ranglista és minősítés
Az MVSZ-nek megadott ranglista versenyek a következők voltak: Magyar Bajnokság,
Évadnyitó, Kékszalag, Félszigetkerülő, Pünkösdi Regatta, OD II. forduló Csopak és Fehér
Szalag. Az MVSZ ranglistán 94 Sudár Regattában versenyző sportoló szerepel. A ranglista és
minősítés az MVSZ honlapján megtalálható. Első osztályú minősítést a ”Gé.”, a
„Százszorszép”, az „Öreg” és a „Joystick” legénysége szerzett.
MET Kupa
10 Sudár vett részt az 5 futamos pályaversenyen. A rendező által felajánlott díjat sorsolással a
„Banka” nyerte.
Sudár Regatta Osztályszövetség honlapja
Honlapunkat tavaly is Geröly Tomi üzemeltette teljesen önzetlenül, köszönjük neki a
segítséget!
Egyéb történések a tavalyi évről
A nagyhajós osztályok kérésére MVSZ eltörölte a helyszíni nevezésnél felszámított 10 %-os
felárat, de evvel párhuzamosan az előnevezésre nyújtott 10 %-os kedvezmény is megszűnt.
Szeptembertől új Nagyhajós Bizottság kezdte meg működését. A Nagyhajós Bizottság:
Kurucz Sándor elnök, Petrányi Zoltán, Keller András, Czittel Lajos, és Szeremley László
tagok. Az új Nagyhajós Bizottság átláthatóságot és az osztályokkal folyamatos konzultációt
ígért. A Nagyhajós Bizottság egyértelműen az osztályhajókkal történő versenyzést preferálja.
A Nagyhajós Bizottság a versenyzés minden területét áttekinti és ahol szükséges reformokat
javasol.
Az új Nagyhajós Bizottság asztalára eddig a következő kérdések kerültek:
- hajóbiztosítás (kötelező felső limit emelése, személyi sérülés esetén járadék)
- Kékszalag (egytestűek fokozottabb megbecsülése mind a médiában mind a
díjkiosztón, egytestűek nevezési díjának csökkentése, többtestűek többlet befizetése
mellett, fények ellenőrzése és motorhasználat szankcionálása)
- Balaton Kupa újraindítása
- osztálystátusz feltételeinek áttekintése, érvényes futam definiálása
- kikért Bajnokságot rendező osztályok számára kötelezően előírt ranglista verseny
eltörlése
- ORC és YS rendszer „rendbetétele”, Technikai Bizottság aktivitásának növelése
fokozott technikai ellenőrzések bevezetése
Időben benyújtottuk pályázatunkat az osztálystátuszra. Pályázatunk eredményes volt és így a
Sudár Regatták 2018.-ban is önálló osztályként, abszolútban versenyezhetnek,
Tavaly kértük a rendezőket, hogy a hosszabb túraversenyeken (Fehér Szalag, Pünkösdi
Regatta 1. futam, Szüreti Regatta 1. futam).a lassabb hajóosztályok számára az esetleges
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pályarövidítés lehetőségét adják meg. A TVSK meghallgatta kérésünket és a Szüreti Regattán
a terelőbója Révfülöpön volt. (Igaz pályarövidítésre nem volt szükség).
MVSZ-nek időben leadtuk az MVSZ ranglista és minősítő versenyek listáját. Ezek a
következők: Magyar Bajnokság, Évadnyitó, Félszigetkerülő, Fehér Szalag, Kékszalag,
Pünkösdi Regatta és Kereked OD Kupa. MVSZ-és a rendező klubok vállalják, hogy a fenti
versenyeket ranglista versenyként rendezik meg a Sudár Regatták számára. Elképzelhető,
hogy a Kékszalag nem lesz a jövőben választható ranglista verseny, ebben az esetben az
kértük az MVSZ-től, hogy a Kékszalag nélkül a többi leadott versenyre számolja a ranglistát
és minősítést.

3. napirendi pont: Vándordíjak átadása
A Sudár Regatta Osztályszövetség 2017. évi ranglistáját a „Gé.” nyerte, az „Öreg” és a
„ Pontilla” előtt..
A ranglista győztesnek a vándorkupát Toronyi Bence adta át.
Toronyi Bence által alapított igényes vándordíjat 2017.-ben fair play díjas segítségnyújtásáért
a „Kiskovács” érdemelte ki. Kormányos: Kovács Zoltán..
A díjazott távolléte miatt az alapító a díjat későbbi időpontban adja át.

4. napirendi pont: 2018. évről előzetes tájékoztató
2018. I. negyedévében indul a Nemzeti Sportinformációs Rendszer, mely összeköttetésben
lesz az Országos Sportegészségügyi Intézet adatbázisával. Így érvényes és szabályos
sportorvosi nélkül nem lehet a VIHAR rendszerben nevezni.
Amennyiben a versenyeken a biztosítási összeg kötelező felső limitje változni fog, úgy a
Nagyhajós Bizottság ígérete szerint, a meglévő biztosítások, azok lejáratáig érvényesek
maradnak.
Kékszalag
2018.7.26-28.-n kerül megrendezésre - a késői dátum a júliusi holdtölte miatt van.
A rendezők szigorúan fogják BÜNTETNI a fények nélkül vitorlázókat és a versenyben motort
használó hajókat. Az MVSZ azon dolgozik, hogy minden hajó kapjon nyomkövetőt. Ezáltal
azi eredmények és bójasorrendek azonnal nyilvánosak lehetnek.
Sűrű program lesz: július 21.-én Fehér Szalag és július 26.-án csütörtökön Kékszalag rajt.
MET Kupa
2018.6.2-3. Földvár. Sajnos idén már nem lesz pénzdíjas.
Tramontana Kupa
A túra verseny 2018.6.16.-án, Füred-Alsóörs-Siófok-Füred távon rendezik. Ha egy osztályból
min. 6 hajó indul, akkor az osztályt a rendezők külön értékelik. A verseny idejére ingyenes
kikötési lehetőséget biztosítanak a Hajógyári kikötőben.
6

5. napirendi pont: 2018. évi Bajnokság
2018.8.23-26. között kerül sor az MVSZ rendezésében a Magyar Bajnokságra. Pályánk ismét
Csopakon lesz, az up-down pályán az Elliott 770-esekkel és a Reginákkal leszünk együtt.
A Bajnokság központja Füreden lesz. A Bajnokság ideje alatt itt lesz ingyenes kikötési
lehetőség. Akik esetleg Csopakon szeretnének éjszakázni, azok igényüket egyénileg
egyeztessék a csopaki klubokkal.

6. napirendi pont: 2018. évi OD versenyek
4 OD verseny lesz:
Kenese 2018.5.5-6.
Csopak 2018.6.9-10.
Földvár 2018.7.7-8.
Füred 2018.8.11-12.
A versenyekre jó elosztással, havonta kerül sor.
Az elvárt létszám osztályonként 2018.-ban is 6 hajó.
Összetett eredményt az OD Flotta csak akkor számol, ha az elvárt létszám mind a 4 versenyen
teljesül.
A gyűlésen az OD versenyekre a következő hajók jelentkeztek:
Kenese 2018.5.5-6. : „Öreg”, „Főszél”, „Admirális”, „Köszönjük Emese”, „Vigasz”, „Nagyon
Sudár”, „ Blue Jay”, „Százszorszép” és „Gé.”
Csopak 2018.6.9-10.: „Százszorszép”, „Blue Jay”, „Nagyon Sudár”, „Admirális”, „Vigasz”,
„Pontilla” és „Gé.”
Földvár 2018.7.7-8.: „Banka”, „Admirális”, „Köszönjük Emese”, „Pontilla”, „Blue Jay”,
„Nagyon Sudár” és „Gé.”
Füred 2018.8.11-12.: „Pontilla”, „Nagyon Sudár”, „Százszorszorszép”, „Öreg” és „Gé.”
A versenyt megelőző hétfő éjfélig kell az osztálykapitánynak a végleges létszámot megadni a
rendezőnek.

7. napirendi pont: 2018. évi ranglista versenyek
2017.-ben az Osztályszövetség ranglistájában szereplő Mihalkovics Emlékverseny induló
hiányában érvénytelen lett.
A TECON Kupa viszont 2018.-ban a nagyon zsúfolt augusztusról átkerült októberbe. Ezért
javasoljuk, hogy a Mihalkovics Emlékverseny helyett a TECON Kupa legyen a Sudár Regatta
Osztályszövetség ranglista versenye. Továbbá javasoljuk, hogy a Tramontana Kupa, abban az
esetben , ha azon legalább hat Sudár Regatta hajó indul szintén legyen ranglista verseny.
A jelenlévők között a szavazásra jogosultak 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül úgy
döntöttek, hogy a Sudár Regatta Osztályszövetség 2018. évi ranglistájába a Mihalkovics
Emlékverseny helyére a TECON Kupa kerüljön, továbbá ranglista verseny legyen a
Tramontana Kupa abban az esetben, ha azon legalább 6 hajó indul.
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8/2018 sz. határozat
A jelenlévők között a szavazásra jogosultak 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül úgy
döntöttek, hogy a Sudár Regatta Osztályszövetség 2018. évi ranglistájába a Mihalkovics
Emlékverseny helyére a TECON Kupa kerüljön, továbbá ranglista verseny legyen a
Tramontana Kupa is, abban az esetben, ha azon legalább hat Sudár Regatta hajó indul.
A Sudár Regatta Osztályszövetség ranglista versenyei tehát a következők:
Magyar Bajnokság (1,4-es szorzó)
OD versenyek (1,3-as szorzó)
OD összetett
Kékszalag
Fehér Szalag
Pünkösdi Regatta
Szüreti Regatta
TECON Kupa
EGIS Kupa
MET Kupa
Évadnyitó
Félszigetkerülő
Tramontana Kupa (min. 6 induló esetében) - valamennyi verseny 1,0-as szorzóval
Továbbra is a 7 legjobb eredményt vesszük figyelembe a ranglista-számításnál.

8. napirendi pont: Egyebek
Versenyzés ösztönzése
Továbbra is fontos cél a versenyzés ösztönzése. Az Osztályszövetség a rendelkezésére álló
források egy részét a versenyzés népszerűsítésére kívánja felhasználni.
Javaslat az ösztönzésre:
Egyszeri díjat javaslunk, amelyhez a 2017. évi Bajnokságot tekintjük bázisnak.
Azoknak a hajóknak, amelyek a 2017. évi Bajnokságon nem vettek részt, de 2018.-ban
indulnak a Kékszalagon, a Magyar Bajnokságon és legalább egy OD versenyen, a Sudár
Regatta Osztályszövetség 50.000,- Ft versenyzési támogatást fizet. A kifizetés Bajnokságon
történik készpénzben.
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták
azt a javaslatot, miszerint a Sudár Regatta Osztályszövetség, azoknak a hajóknak, amelyek a
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2017. évi Bajnokságon nem vettek részt, de 2018.-ban indulnak a Kékszalagon, a Magyar
Bajnokságon és legalább egy OD versenyen, 50.000,- Ft versenyzési támogatást fizet.

9/2018 sz. határozat
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
elfogadták azt a javaslatot, miszerint a Sudár Regatta Osztályszövetség, azoknak a
hajóknak, amelyek a 2017. évi Bajnokságon nem vettek részt, de 2018-ban indulnak a
Kékszalagon, a Magyar Bajnokságon és legalább egy OD versenyen, 50.000,- Ft
versenyzési támogatást fizet.
A kifizetés a Bajnokság ideje alatt készpénzben történik.
Ezután Geröly Tamás kért szót. Beszámolt arról, hogy a sudarregatta.hu honlap rövidesen
megújul. A tagok címlistája védelmet kap illetéktelenekkel szemben. A címlista csak a Sudár
Regatta Osztályszövetség tagjainak lesz elérhető.
A javaslatot, miszerint a honlapon szereplő címlista csak a Sudár Regatta Osztályszövetség
tagjai számára legyen elérhető a jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan
elfogadták.

10/2018 sz. határozat
A jelenlévők közül a szavazásra jogosultak egyhangúan elfogadták azt a javaslatot,
miszerint a honlapon szereplő címlista csak a Sudár Regatta Osztályszövetség tagjai
számára legyen elérhető.
Geröly Tamás továbbra is várja a honlapra a Sudarasok fotóit és élménybeszámolóit.
Ezután a levezető elnök kért szót. Mint osztályfelmérő több jelzést is kapott, hogy a magyar
és angol nyelvű osztályelőírásban apróbb pontatlanságok vannak, ezért javasolta, hogy a
felmérő, az Osztályszövetség elnökének bevonásával, Beliczay Péterrel nézze át az
osztályelőírásokat és a következő taggyűlés elé terjessze be a szükséges módosításokat.
Továbbá kérte, hogy ha valakinek az osztályelőírással ill. annak pontosításával kapcsolatban
kérdése merülne fel, akkor vele konzultáljon.
Felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy az árbocón lévő felmérési jel meglétét szigorúan
ellenőrizni fogják a Bajnokságon.
Akinek a jel felhelyezésével kapcsolatban kérdése van, az keresse a felmérőt.
Jegyzőkönyv lezárva 2018.1.24.-én 19 óra 30 perckor.
A gyűlés után Fa Nándor tartott kötetlen előadást a tavalyi, számára nagy sikert hozó Vendee
Globe földkerülő versenyről.

………………………………
levezető elnök

…………………………..
jegyzőkönyvvezető

………………………………
jegyzőkönyv hitelesítő

…………………………..
jegyzőkönyv hitelesítő
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