
 
 
 

RS FEVA OSZTÁLYSZÖVETSÉG 
BESZÁMOLÓ 2017 

 
Körülmények: 
2017. évben megalakult az RS Feva osztályszövetség, amely célul tűzte ki, hogy szervezze, 
népszerűsítse és összefogja a magyarországi RS Feva Vitorlás osztály életét. Az 
osztályszövetségnek célja, hogy belátható időn belül támogatott utánpótlás flottává fejlessze a 
magyarországi RS Feva osztályt, valamint nemzetközi szintű utánpótlás osztályként jelenjenek meg 
az osztályban a Magyarországot képviselő vitorlás versenyzők. 
 
Az osztály alapvető feladata, hogy népszerűsítse a kétszemélyes verseny és kedvtelésű célú jolle 
vitorlázást a 10-18 éves korosztályban. 
 
RS Feva Osztályszövetség megalakulása 2017.: 
A Vitorlázó Gyermekekért Egyesület évek óta szervezi az osztály életét Magyarországon, azonban az 
idei évben szükségessé vált az RS Feva osztály megalakulása, hiszen a hajók száma és a 
versenyeken való résztvevők mennyisége megkövetelte ezt. Az RS Feva osztály 2017 
szeptemberében megalakult. 
 
Az osztály választott tisztségviselői: 

- Náray Richárd elnök 
- Wonke Péter elnökhelyettes 
- Seidl Gábor titkár 
- Joó Kristóf felmérő 

 
Az osztályszövetség alakuló közgyűlése szabályosan zajlott, elfogadtuk és magunkra nézve kötelező 
érvényűnek tekintettük a nemzetközi RS Feva osztályra vonatkozó szabályokat, ezzel lefektetve az 
osztály versenyeinek szabályrendszerét a jövőre nézve. 
 
RS Feva Osztályszövetség I. Rendes Közgyűlése 2017. 09.18. 
Az osztályszövetség 2017.09.18-án megtartotta első rendes közgyűlését is, ahol a tagság megbízta a 
tisztségviselőket a jövő évi rendezvényekkel kapcsolatos előkészítő munka megkezdésére, a 2018 évi 
RS FEVA EUROCUP HUNGARY versenyének és rendezvényeinek megszervezésére, valamint a 
nemzetközi és hazai RS Feva versenyeken történő minél nagyobb létszámú jelenlét inspirálására. A 
munkát idén ősszel a vezető tisztségviselők megkezdték. A rendes közgyűlésen a tagság elfogadta a 
jelen beszámolókban foglaltakat is. 
 
RS Feva Nemzetközi kapcsolatok 2017: 
Az osztályszövetség az idei évben felvette a kapcsolatot a nemzeti RS Feva osztályszövetségekkel, a 
Nemzetközi osztályszövetség vezetőivel, valamint a hajótípus magyarországi és nemzetközi 
gyártójával forgalmazójával. A kapcsolatfelvétel célja az osztály nemzetközi életébe történő 
bekapcsolódás, valamint a nemzetközi versenyekhez, edzőtáborokhoz való csatlakozás volt. 
 

1. Részvétel az RS Feva osztály 2017 évi konferenciáján 
Az osztályszövetség képviselői részt vettek a 2018. évi RS Feva Nemzetközi 
osztályszövetség közgyűlésén, ahol megnyerték a 2018. évi RS FEVA EUROPECUP 
HUNGARY rendezési jogát. A rendező egyesület a VGYE lesz. A verseny rendezési jogának 
megnyeréséhez nagyban hozzájárult az év során felépített kapcsolatrendszer, az Olasz, az 
Osztrák, a Cseh és az Angol nemzeti szövetségek határozott támogatása. 
 
A Konferencián ígéretet kaptunk a 2019. évi RS FEVA EUROPEANS rendezésére 
Magyarország számára. 
 



 

A közgyűlésen a résztvevők elismerően szóltak az RS Feva Flottabajnokság 2017 es 
rendezéséről, amelyet a VGYE rendezett meg Alsóörsön, és amely először nemzetközi 
versennyé vált a flotta hazai történetében. 

 
2. Nemzetközi részvétel RS Feva Flottabajnokság 2017: 

2017. évben először volt Magyarországon nemzetközi részvétel a VGYE és az RS Feva 
osztályszövetség által az MVSZ támogatásával rendezett flottabajnokságon. A rendezvényre 
meghívót kapott az összes RS Feva nemzeti osztályszövetség, amelyből a nemzetközi, a 
Cseh és az Olasz részt is vett a rendezvényen. A rendezvény ideje alatt sikerül kiépíteni 
azokat a kapcsolatokat, amely hozzásegítette a Magyar szövetséget a 2018-as RS FEVA 
EUROPECUP szervez i jogának elnyeréséhez. 

 
3. RS Feva nemzetközi flotta 2017 

Az RS Feva osztály éves találkozóján elhangzottak szerint a flotta nemzetközi élete töretlenül 
fejlődik. Az idei évben a gyermekversenyeket az Americans Cup futamaival egy időben és 
helyszínen RS Feva hajókkal futották. A flotta hollandiai világbajnokságán a mezőnyt két 
csoportra kellett osztani a résztvevők nagy száma miatt (140 felett). A svájci Európa-
bajnokságon A flotta megalakult és aktívan működik az idei évtől Új-Zélandon, Ausztráliában, 
Kinában (!), miközben duplájára nőtt az aktív versenyzők száma az Egyesült Államokban is. 

 
4. A nemzetközi flotta támogatása: 

Az osztályszövetség és a gyártó előkészített egy megállapodás tervezetet a Land-Rover 
gyártójával a flotta nemzetközi szintű támogatásával kapcsolatban, amely lehetőséget kínál a 
rendezvényeket és versenyeket bonyolító nemzeti szövetségek és egyesületek gyártójának a 
magas színvonalú nemzetközi rendezvényekhez szükséges anyagi háttér megteremtésében. 
A megállapodás részletei ez év végére körvonalazódnak majd. 

 
RS Feva Hazai rendezvények 2017: 
Az osztályszövetség alakuló közgyűlése 2017 szeptemberében volt, azonban a tagok 2015 óta 
szervezik az osztály életét Magyarországon. Jelen beszámolóban a tagok eredményeit és 
rendezvényeit tudjuk említeni, hiszen osztályszövetség szintű aktivitás csak az alakuló közgyűlést 
követően volt lehetséges. 
 

1. RS Feva Laser Pico Cupa 2017 
2017-ben indult útjára a Laser Pico RS Feva Kupasorozat, amely 3 rendező egyesületet,  
három helyszínen megrendezett közös vállalkozása, amelyet az MVSz is támogatott. A 
kupasorozat első állomása Balatonmáriafürdő volt, ahol a BMVI látta vendégül az RS Feva 
flottát. A verseny három napja alatt 3 hajó versengett a kupáért RS Feva osztályban. A 
versenysorozat következő állomása Alsóörs volt, ahol a rendező VGYE nemzetközi versennyé 
változtatta az eseményt. A verseny 3 napja alatt 28 feva szelte a habokat a magyar 
flottabajnoki címért és a 2. kupafutam elsőségéért. A kupasorozat harmadik állomása Fonyód 
volt, ahol 7 Feva szerepelt a kétnapos rendezvényen. 

 
2. RS Feva edzőtábor 

2017 augusztusában a flotta közös edzőtábort tartott az Alsóörsi Marinában. Az edzőtábor Joó 
Kristóf, Majoross Bea és Náray Richárd vezette. Az edzőtáboron 4 egyesület és 15 RS Feva 
vett részt. Az edzőtábor feladata a flottabajnokságra való felkészítés volt. 

 
3. RS Feva Flottabajnokság 2017 

Az RS Feva flottabajnokságára a hagyományoknak megfelelően idén is Alsóörsön augusztus 
elején került sor. Az évek óta az egyik legsikeresebb kishajós verseny idénre a legnagyobb 
létszámú kétszemélyes utánpótlás versenyévé vélt. A versenyen rekord számú 27 RS Feva 
indult, két külföldi résztvevővel. A verseny sikerét mutatja a nemzetközi kupasorozathoz 
csatlakozás is. A versenyen 4 futamra elegendő szél volt. A versenyen megfigyelőként részt 
vett a nemzetközi osztályszövetség képviselője, a Cseh és az Olasz osztályszövetségek 
vezetői. A versen yfő támogatói a Renault Hungária a Renault Császár és a Magyar Vitorlás 
Szövetség volt. A versenyt a hagyományoknak megfelelően Igali Csilla és Náray Richárd 
rendezte, míg a Juri vezetője nemzetközi bíró volt. A rendezvényen szabályismereti előadás, 



 

minden nap kétszeri étkezés esti parti és az RS Sailing hajóbemutatója színesítette a 
programot. 

Az RS Feva flotta 2017: 
2017-ben Magyarországon 42 RS Feva volt. A flotta létszámának jelentős növekedését az MVSz 
pályázati rendszere segítette elő. Az idei év augusztusában megjelenő hajók új egyesületek 
részvételét is elősegítik majd a jövőben, és tették ezt idén is. A hajópark legaktívabb tagja továbbra is 
a VGYE, de a kis egyesületek közül a Vagabund, és a BMVI is bekapcsolódott a programokba. A 
nagy egyesületek közül a BYC mellett megjelent a CSVI és a Kereked is a flottabajnokságon, sőt az 
edzőtáborban is részt vettek. 
 
Az RS Feva hajóosztály aktív tagjai 2017-ben a következő egyesületek, szervezetek voltak: 
- VGYE 
- RS Sailing Kft (Charterhajók) 
- Vagabund 
- BMVI 
- TVSK Alsóörs 
- TVSK Almádi 
- BYC 
- Kereked 
- BYC 
- THE  
- YKA 
- LEVELEK SC 
- KYC 
- Magánhajók 
 
Egyéb adatok az RS Feva fottáról 2017-ben: 
Versenyek száma: 4db 
Legnépesebb verseny résztvevők száma: 27 egység 
RS Feva edzésprogrammal rendelkező egyesületek száma: 4db 
RA Feva edzéseken résztvevő gyerekek száma 26egység 
Nemzetközi RS Feva versenyen résztvevő magyar egységek száma: 2db  
 
Jelen dokumentum a Magyar Vitorlás szövetség éves beszámolójához készült az RS Feva 
vitorlás osztály adatainak megismeréséhez. Jelen dokumentum tartalmi elemeit az a Magyar 
RS Feva Osztályszövetség közgyűlése jóváhagyta. A versenybeszámolók az MVSz előírásai 
szerint a rendezvényeket követően az MVSz részére átadásra kerültek a szervező egyesületek 
által. 
 
 
Budapest, 2017. szeptember 18. 
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Seidl Gábor       Náray Richárd 
Titkár        Elnok 
Magyar RS Feva Osztályszövetség    Magyar RS Feva Osztályszövetség 
 


