
MET  KUPA 
NAGYHAJÓS PÁLYAVERSENY 

BALATONFÖLDVÁR, 2017. MÁJUS 27-28. 

RENDEZŐ SZERVEZET: SPARTACUS VITORLÁS EGYLET 

VERSENYUTASÍTÁS 

 

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. VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA:   
 A versenyzőknek szóló közleményeket a klub bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán teszik ki. 

 

3.  A VERSENYUTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSAI:  

A  versenyutasítás módosításait  a hatályba lépés napján 8.30 óra előtt függesztik ki a 

hivatalos hirdetőtáblára, kivéve, ha a futamok időbeosztását módosítják, mert ezt a hatályba 

lépést megelőző nap 20 óráig, vagy az óvási határidő végéig kell kifüggeszteni, attól függően, 

hogy melyik a későbbi. 

 

4.. PARTI  JELZÉSEK:  

 A parti jelzéseket a Spartacus főárbóca mellett tűzik ki. 

4.1 D lobogó egy hangjellel jelentése: „ A figyelmeztető jelzést a D lobogó kitűzését 

 követően nem kevesebb, mint 50 perc múlva adják. 

4.2 Amikor az Y lobogót a parton tűzik ki, a RRS 40 szabály a teljes vízen töltött idő alatt 

 érvényes. Ez módosítja az RRS 4. rész bevezetőjét. 

 

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. 

 

5. HELYSZIN  

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

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

Tihanyrév közötti  vízterület. 

 



 

6.  VERSENYPÁLYA 

 A futamokat trapéz pályán rendezik, melynek alakját és a teljesítés módját a versenyutasítás 

melléklete tartalmazza. 

A pályajelek sárga, felfújt bóják, a 3. rajtoló csoport (Yst III. és 15-os túrayolle) betétbójája 

piros, felfújt henger. 

 

7.  OSZTÁLYLOBOGÓK 

Az előnyszámuk alapján Yst I, csoportba tartozó osztályok és hajók:  Code 1. 

Az előnyszámuk alapján Yst II, csoportba tartozó osztályok és hajók:  Code 2. 

Az előnyszámuk alapján Yst III, csoportba tartozó osztályok és hajók 

     valamint a 15-ös túrayollék       Code 3. 

 

8. RAJT 

  megadott idő  00 perc     Yst I. 

    05 perc  Yst II 

    10 perc Yst III és a 15-ös túrayolle 

 

9. RAJTVONAL: 

 A rajtvonal szél felöli végén lévő rajthajó narancs lobogót viselő árboca és a szélalatti rajtjel 

narancs lobogója közti egyenes, a rajthajó szél alatti oldalán piros, felfújt bója jelzi a rajtvonal 

hosszát. A piros bója (peilung) és a rajthajó között rajtolás céljából tilos áthaladni. 

 

10. CÉLVONAL: 

  A célhajó narancs lobogót viselő árboca és a narancs lobogós céljel közötti egyenes. 

A befutott osztályok ill. csoportok azonnal közelítsenek a rajtvonalhoz. A ráindított 

futamokon nem okvetlenül az eredeti rajtsorrendben történhet a rajtoltatás. 

 

11. 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. 

 

12. ÉRTÉKELÉS 

12.1. Egy futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez. 

12.2. (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. 

 

13. RÁDIÓKAPCSOLAT 

13.1. [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. 

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

sugároz információkat a versenyzők részére. 

14. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS 

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

megtartásra. 

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

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



előnyszámuk alapján a YST csoportban kerülnek értékelésre és díjazásra 

 

 

15. 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. 

 

16. BIZTOSÍTÁS 

Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely 

esetenként legalább 5 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson 

fedezetet. 

 

17. 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. 

 

178 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. 

 

19. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Spartacus Vitorlás Egylet, 8623 Balatonföldvár, Móló 

E-mail: spari@spartacus.hu 

 

20. 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 

21. 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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