
Nyílt levél az élethű hajómodellezők közösségéhez. 
 
 
 
Kedves modellezőtársak!  
 
Lassan következne a Csepeli Klub versenye, de az ismert okok miatt nem következik. És még sok 
minden nem következik ebben a vírusos tavaszban.  
 
Viszont lesz az idén is nyár, és fontos beszélni a jövőről. A jelen írásomat gondolatébresztőnek 
szánom, kíváncsi vagyok mindenki véleményére.  
 
Nem látszik, még, hogy mikor enyhítenek a szigorú szabályokon, én azonban úgy gondolom, hogy 
lesz még hajómodell verseny szervezésére lehetőség a nyáron.  
 
Természetesen minden versenyszervező maga dönti el, hogy meg tudja-e szervezni a versenyt vagy 
sem.  
 
A hírek szerint Ausztriáéban, Csehországban, és a Lengyeleknél lassan újra nyitják az óvodákat 
iskolákat, itthon is május elejére várják a tetőzést, utána  a korlátozások folyamatos enyhítése várható. 
Nyilván mindenkinek lehetnek ellenpéldái, a dolog csak arról szól, hogy most még nem látszik a jövő.  
 
De hát "hajózni kell", és  a remény éltet. Már most látszik, hogy  a májusi, és talán a júniusi versenyek 
is áldozatul esnek a korlátozásoknak. Én hiszek abban, hogy júliusban, augusztusban hajózhatunk de 
döntést kell hozni abban, hogy hogyan?  Mi legyen a versenyszezonnal?  
 
Az egyik lehetőség, hogy versenyzünk amikor lehet, és 2020. évben nem lesz Magyar Bajnokság, 
"csak" versenyek, és versenygyőzelmek.  
 
A második lehetőség, hogy amikor látszik, hogy mennyi verseny lesz, akkor annak ismeretében 
közösen meghatározzuk, hogy hány versenyeredmény szükséges az OB értékeléshez? Ebben sok a 
bizonytalan elem, nem lehet tudni, hogy mikortól tartható biztonsággal verseny, és nem tudható, hogy 
a szponzorok, támogatók hogyan állnak hozzá a versenyszervezéshez. Ezért ebben a kérdésében csak 
később, valamikor nyár derekán látok lehetőséget döntést hozni.  
 
A harmadik lehetőség - mely egyébként nekem a jelen helyzetben a legjobban tetszik - hogy egy 
versenyt kinevezünk OB.-nak. Volt már ilyen. Ha ez a megoldás nyeri el a tetszéseteket, akkor 
javaslom, hogy a Gyomaendrődi Verseny legyen az OB. Akkorra már nagy biztonsággal tervezhető 
verseny, mely egyébként is kétnapos lenne. Luxival megbeszéltem: Gyomai Klub tagjai vállalják a 
dolgot, én meg gondoskodom a díjakról. A júliusi, és augusztusi többi verseny meg lehet edzőverseny. 
Ugyan úgy eredményekkel, mint máskor, de a pontokat nem összesítjük, hanem kizárólag a 
Gyomaendrődi versenyen elért eredmény alapján állapítjuk meg a Bajnoki sorrendet.  
 
Az új világrend új szabályokat kíván, alkalmazkodnunk kell. Nekem ezek jutottak az eszembe. Várom 
mindenki építő hozzászólását. Nem ötletbörze, de a megalapozott és előremutató elképzeléseket 
örömmel számításban veszem. Azt szeretném, ha  a legtöbbetekhez eljutna ez a levél, ezért elküldöm a 
levelező listára is, meg a rendelkezésemre álló címlistára is, és föltesszük a "hajósnép"-re is. Találjuk 
ki, hogyan legyen az idei év, aztán ha megvan, már könnyebben tudjuk tervezni a nyári 
hajómodellezést is.  
 
Mindenkinek türelmet, jó egészséget, és örömteli modellezést kívánok:  
 
Hüvös Feri 


