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Az MVSz 
különös hangsúlyt fektet a magyar vitorlás utánpótlás színvonalas és versenyképes képzésére, illetve a 
vitorlás verseny- és szabadidősport átfogó fejlesztésére, ennek érdekében új, innovatív megoldások 
alkalmazására a nemzetközi vitorlás vérkeringésbe való bekapcsolódás érdekében. Különös tekintettel a 
magyarországi képző helyek klaszterének összeállítására, a képző helyek szakmai munkájának 
feltérképezésére, támogatására, adott képző helyek megjelenésének, külső kommunikációjának, 
marketing tevékenységének segítésére, az képző helyeken folyó szakmai munka színvonalának 
megtartására, illetve emelésére, az adott képző helyek, a vitorlássport utánpótlás bázisának megfelelő 
színvonalú növelésére. 



A Vitorlás Suli program célja
• Az utánpótlás versenyzők és tehetségek felkutatása, a vitorlássport széleskörű megismertetése, 

megkedveltetése a fiatalokkal, az amatőr és szabadidős vitorlázók bevonása, a vitorlássport 
tömegbázisának erősítése.

• A megfogalmazott célok elérése a fontos, az ehhez alkalmazott módszerek eltérőek lehetnek.
• Az alábbi elvárások átlagos időjárási körülmények mellett a vitorlázás iránt érdeklődő, teljesen 

kezdő, egészséges, sportos, úszni tudó 8-16 éves gyerekeket feltételezve készült.



Fontos célok:
• A magyarországi képző helyek klaszterének összeállítása
• A képző helyek szakmai munkájának feltérképezése, támogatása.
• Adott képző helyek megjelenésének, külső kommunikációjának, marketing tevékenységének segítése.
• Az elismert képző helyeken folyó szakmai munka színvonalának megtartása, illetve emelése.
• A képző hely alkalmas az utánpótlás bázisának megfelelő színvonalú képzésére
• Az egységes, ISAF és MVSZ által lefektetett tematikára épülő rendszerben elismerést nyert képző 

helyek iránti bizalom növelése



A szakmailag elismert képzőhelyek

• Megfelelnek az előírt ellátási, személyi, technikai és jogi feltételeknek,
• Az ISAF és MVSZ által ajánlott elméleti és gyakorlati tematika alapján oktatnak,
• Rendelkeznek az MVSz által nyújtott minőségbiztosítással.



A programban való részvétel feltételei:

• A vitorlás suli hivatalosan bejegyzett egyesületi, vagy egyéb vállalkozási formában 
működhet.

• Felejen meg az országos előírásoknak (hatósági, személyi, ellátási, képzési)
• Az MVSz által közzétett három szintű oktatási tematika alkalmazása
• Az MVSz-el szerződésben rögzíteni kell az együttműködés feltételeit



A tematika három részből áll:
I szint: 
A vitorlázás bemutatása, alapfogalmak oktatása, feladatok végrehajtása állandó segítséggel
II. szint: 
Alapfeladatok önálló végrehajtása, hajókezelés, mozgáskoordináció, érzékek fejlesztése
III. szint: 
Versenyvitorlázás alapjai, önálló végrehajtás



Az MVSz 
• Rendszeresen képzéseket, továbbképzéseket szervez az edzők, oktatók részére, őket regisztrálja, értékeli,
• Elkészíti és biztosítja az ISAF ajánlása alapján az oktatás tematikáját,
• Elkészíti a tematikával összhangban az edzésnaplót,(Logbook)-ot,
• A regisztrációs megállapodás esetén az elismerő címet érvényesíti a vitorlás képzőhely számára,
• Gondoskodik az elismert vitorlás képzőhelyek nyilvántartásáról, szakmai ellenőrzéséről,
• A honlapján a www.hunsail.hu-n az egyesület / szervezet elérhetőségét, lógóját az elismert vitorlás képzőhelyek között 

feltünteti,
• A programot népszerűsíti és ennek érdekében marketing tevékenységet folytat.

http://www.hunsail.hu/


Köszönöm a figyelmet!


