
MET  KUPA 
NAGYHAJÓS PÁLYAVERSENY 

BALATONFÖLDVÁR, 2017. MÁJUS 27-28. 

RENDEZŐ SZERVEZET: SPARTACUS VITORLÁS EGYLET 

VERSENYKIÍRÁS 

Minősítő verseny, faktorszám 1,    Ranglistaverseny a 15-ös túrajolle részére, faktorszám: 1.2 

  

RÖVIDÍTÉSEK: 

[NP] A szabály megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás alapját. Ez módosítja az RRS 

60.1(a) szabályt. 

[DP] A szabály megsértéséért járó büntetés az Óvási Bizottság döntésétől függ, és akár a 

kizárásnál enyhébb is lehet. 

 

1. SZABÁLYOK 

A versenyt a vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban: RRS) meghatározott szabályok 

szerint rendezik. A meghatározás szerint szabályok a Magyar Vitorlás Szövetség 

Versenyrendelkezései (továbbiakban: VR) és Reklámszabályzata is. 

 

2. [NP] [DP] HIRDETÉSEK 

A hajók kötelezhetők a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetés viselésére. 

 

3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS 

3.1. A versenyen a Magyar Vitorlás Szövetség Nagyhajós Bizottsága által elismert összes 

egytestű osztály minden hajója  indulhat. 

3.2. A hajók és versenyzők részvételi jogosultságáról a Magyar Vitorlás Szövetség 

Versenyrendelkezéseinek 3. pontja rendelkezik. 

3.3. A nevezés módjai, helyszínei és időtartamai az alábbiak: 

(a) A 15-ös túrajolle ranglistaversenyére csak online nevezés a Magyar Vitorlás Szövetség  

VIHAR rendszerében 2017. május 25-én 17:00 óráig. 

A többi osztály számára előzetes nevezés lehetséges http://spartacus.hu/category/versenyeink/ 

oldalon. 

(b) Helyszíni nevezés a Spartacus Vitorlás Egylet balatonföldvári telepén (8623 

Balatonföldvár, Móló)  működő versenyirodán, 2017. május 26-án 18:00-20:00 óra között és 

2017.május 27-én 7:00-8:00 óra között. 

3.4. Az előzetes jelentkezéskor regisztrált hajóknak is a helyszíni regisztráció ideje alatt, vagy 

előzetesen átutalással kell a nevezési díjat megfizetni. 

 

4. NEVEZÉSI DÍJ 

A személyenként fizetendő nevezési díjak a születési évek szerint az alábbiak: 

1998 és azelőtt  7 000 Ft 

1999 és azután  4 200 Ft 

A nevezési díjak előzetesen banki átutalással vagy a helyszíni nevezés helyén és idejében, 

készpénzben egyenlíthetők ki. Az online nevezésnek nem feltétele a banki átutalásos fizetés. 

A banki átutalás adatai: 

Kedvezményezett neve: Spartacus Vitorlás Egylet, 

Számlaszám: Raiffeisen Bank: 12011265-00257080-00100009 számlára 

Közlemény: MET Kupa – hajóosztály, hajónév 

 

 

 

http://spartacus.hu/category/versenyeink/


5. VERSENYPROGRAM 
5.1. Versenyzői értekezlet: 2017. május 27-én  8:30 órakor a Spartacus telepen. 

5.2. Versenynapok, futamok száma és figyelmeztető jelzések: 

Versenynap Figyelmeztető jelzés Futamok száma 

2017. május 27. 9:55 3 

2017. május 28. 9:55 2 

 

Összes futam 5 (öt) 

Az utolsó versenynapon, 2017. május 28-án 15.00 óra után nem adható figyelmeztető jelzés. 

 

6. FELMÉRÉS 

6.1. A versenyen felmérés nem lesz. 

6.2. Minden hajónak rendelkeznie kell érvényes felmérési bizonylettel. 

 

7. VERSENYUTASÍTÁS 

 A Versenyutasítás nyomtatott példányai a helyszíni nevezés ideje alatt a versenyirodán 

vehetők át, illetve elektronikus formában legkésőbb a helyszíni nevezés kezdetétől elérhető 

lesz a Spartacus internetes oldalán:  www.spartacus.hu 

 

8. HELYSZIN  

8.1. A verseny a Spartacus V. E. balatonföldvári telepén kerül lebonyolításra. 

8.2. A versenyterület a balatonföldvári kikötőtől NY-ra eső, Földvár, Szemes, Akali, 

Tihanyrév közötti  vízterület. 

 

9. VERSENYPÁLYA 

 A futamokat up-and-down pályán rendezik. 

 

10. BÜNTETÉSI RENDSZER 

 Azokban az osztályokban, ahol az osztályelőírás lehetővé teszi, az RRS 44.1 szabály úgy 

módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel. 

 

11. ÉRTÉKELÉS 

11.1. Egy futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez. 

11.2. (a) Ha kevesebb, mint négy futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma az összes 

futam pontszámainak összege. 

(b) Ha négy vagy több futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma, a legrosszabb pontja 

nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 

 

12. RÁDIÓKAPCSOLAT 

12.1. [DP] Vészhelyzetet kivéve egy versenyző hajó sem adhat le vagy vehet olyan 

rádióadást, amely nem érhető el minden hajó számára. Ez a megkötés a mobiltelefonokra is 

érvényes. 

12.2. A Versenyrendezőség a futamok rajtja előtt és a futamok alatt VHF rádión keresztül 

sugároz információkat a versenyzők részére. 

 

13. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS 

13.1. A díjkiosztó az utolsó futam után, a hirdetőtáblán közölt helyen és időpontban kerül 

megtartásra. 

13.2. Az önállóként értékelhető osztályok 1-3. helyezett egységei díjazásban részesülnek. 

13.3 Azok az osztályok, melyekben nincs 6 résztvevő, nem értékelhetőek önállóan,  

http://www.spartacus.hu/


előnyszámuk alapján a YST csoportban kerülnek értékelésre és díjazásra 

 

14. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 

 A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd a 4. szabályt, 

Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget 

nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez 

kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be. 

 

15. BIZTOSÍTÁS 

Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely 

esetenként legalább 5 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson 

fedezetet. 

 

16. MÉDIAJOGOK 

A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a Spartacus Vitorlás Egylet és a verseny 

szponzora szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják tudósítás, reklám és egyéb célokra az 

eseményen készült fotó- és videofelvételeket. 

 

17. A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA 

A rendező szervezet az RRS 89.2(a) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást. Minden 

esetleges változást a Spartracus honlapján és a Földvár Trophy FB oldalán közzétesznek. 

 

18. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Spartacus Vitorlás Egylet, 8623 Balatonföldvár, Móló 

E-mail: spari@spartacus.hu 

 

19. A VERSENY TISZTSÉGVISELŐI 

Versenyrendezőség 

Versenyvezető: Erdélyi Béla, erdelyi.beci@gmail.com, 06 30 9 476 106 

Versenyirodavezető: Máthé Marian spari@spartacus.hu  06 30 2291799 

Óvási Bizottság: 

Szalontai Tamás elnök 

Ignácz Károly 

Kákonyi Krisztina 

20. Társasági esemény:  A Verseny résztvevőit május 27-én, szombaton este 18 órától 

vacsorával egybekötött zenés találkozóra hívja meg a verseny szponzora, a  

MET Magyarország Zrt 
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