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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 versenyszabályai”-ban (továbbiakban: RRS) meghatározott szabályok sze-

rint 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. Hajóosztályok: Asso99, 8m OD, X35, Elliott770, Melges 24, Nautic 370, Sudár Regatta, 

Scholtz22, J24. Nautic 311, Nautic 330. A verseny része a 2017. évi One Design Trophy sorozat-

nak 

5. A versenyzők tájékoztatása, parti jelzések: A Versenyvezetőség a Versenyiroda előtti hirdető-

táblára kifüggesztett közlemények útján tájékozatja a versenyzőket.  

„D” lobogó a parti árbocra felhúzva egy hangjellel: 50 percnél nem hamarabb rajt következik 

(parti halasztás esetén). 

6. Versenypálya: Az A és B pálya a Balatonföldvár előtti vízterületen cirkáló-hátszél rendszerű 

pálya, felül terelőbójával, alul kapuval (l. mellékelt pályarajzot). A pálya teljesítése: rajt-1-2-(3A-

3B)(kapu)-1-2-cél. Pályarövidítés nincs. Az A pálya rajthajója (Tűzoltó motoros) sárga, a B pálya 

rajthajója (Huba motoros) piros lobogót visel. 

7. Pályajelek: Az A pályán sárga a B pályán piros színű műanyag bóják.  

 A pálya: Asso99, X35, , Melges 24, 8mOD, NAU 370 RUN, NAU 311, NAU330 

 B pálya: Elliott 770, J24, Scholtz 22, Sudár Regatta,  

8. A RAJT  

 8.1. A rajtvonal a jobb oldali rajtjelen lévő narancsszínű lobogót viselő hajó árboc és a bal 

 oldali rajtjel pálya felőli oldala között lesz.  

 8.2. [DP] Amely hajók figyelmeztető jelzését még nem adták, a többi futam rajteljárásának 

 idejére távolodjanak el a rajtterületről, amely a rajtvonal bármely pontjától mért 100 méteres 

 távolságon belül van.  

 8.3. Amely hajó a rajtjelzését követő 4 percnél később rajtol, tárgyalás nélkül el nem rajtolt 

 (DNS) hajóként kerül értékelésre. Ez módosítja az RRS A4 szabályt.  

 8.4. Ha az U lobogót tűzik ki előkészítő jelzésként, a rajtjelzését megelőző utolsó percben a 

 hajó testének, legénységének vagy felszerelésének egy része sem eshet a rajtvonal két vég

 pontja és az első jel által meghatározott háromszögbe. Ha egy hajó megsérti ezt a szabályt és 

 azonosítják, tárgyalás nélkül ki kell zárni, hacsak a futamot újra nem rajtoltatják vagy újra 



 nem vitorlázzák, vagy halasztják vagy érvénytelenítik a rajtjelzés előtt. Ez módosítja a RRS 

 26. szabályt. Ezen utasítás alkalmazásakor a RRS 29.1 szabály nem alkalmazható. Az utasí

 tást megsértő hajókat UFD pontszámítási rövidítéssel kell értékelni.  

 

9. A KÖVETKEZŐ PÁLYASZAKASZ MÓDOSÍTÁSA  

 9.1. A következő pályaszakasz módosításakor a Versenyrendezőség az eredeti jelet mozgatja 

 (vagy áthelyezi a célvonalat).  

 9.2. Az 1. jel módosítása esetén az 2. jelet nem fogják kitűzni.  

 

10.  A CÉL  

 A célvonal azonos a ratvonallal, a célhajó és a céljel azonos helyen marad 

 

11. IDŐKORLÁTOZÁS  

 11.1. Azok a hajók, amelyek nem érnek célba az elsőnek a pályát végigvitorlázó és célba ért 

 hajót követő 15 percen belül, tárgyalás nélkül DNF-ként kerülnek értékelésre. Ez módosítja a 

 RRS 35., az A4 és az A5 szabályokat.  

 

12.  Versenyprogram:  
  szombat, 2017 június 24. első figyelmeztető jelzés: 9:55 h 
      további futamok:  osztályonkénti ráindítással 
  vasárnap: 2017 június 25. első figyelmeztető jelzés: 9:55 h 
      további futamok:  osztályonkénti ráindítással 

  A versenyvezetőség öt (5) futam megrendezését tervezi. Egy nap legfeljebb 4 futam rendez
 hető. Legkésőbbi rajtidőpont vasárnap 15.00 h az összes osztálynak. 

  

 

13.  Rajt:     A pálya rajtsorrend 

Csoport Rajtidő Lobogó Rajtoló osztály 

I. +00 perc 

 

Asso99          Code 1  

II. +05 perc 
 

X 35               Code 4 

III. +10 perc 
 

Melges 24     Code 2 

IV. +15 perc 
 

8mOD             Code 3 

V. +20 perc 
 

NAU 370         Code 5 

VI. +25 perc  NAU 311, NAU 330, együtt, de külön értékelve, Code 10                    
sárga piros sárga 

       
   B pálya rajtsorrend 
    

Csoport Rajtidő Lobogó Rajtoló osztály 

I. +00 perc 
 

Elliott770      Code 6 

II. +05 perc 
 

J24                  Code 7 

III. +10 perc 
 

Scholtz 22      Code 8 

IV. +15 perc 
 

Sudár Regatta Code 9 



 
 

 

 Az egyes csoportok figyelmeztető jelzéseit Code számlengők jelzik. Az indulók számának 

függvényében a Versenyvezetőség jogosult egyes hajóosztályok rajtjait összevonni, indokolt 

esetben egy pályát kitűzni, ez esetben az érintett osztályok lobogóit együtt húzza fel/le a 

rendezőség 

 Általános visszahívás esetén a rajtsorrend nem változik 

 Ha a szélviszonyok megengedik, egy adott osztály ráindított futamait a csoport célba érkezése 

után rögtön (a többi osztály célba érkezését nem megvárva) rajtoltatja a Versenyvezetőség. Ilyen-

kor a rajthajón az "L" lobogó kerül kitűzésre külön hangjel nélkül. Ennek levonását követően 1 

perc múlva jelzik az osztály 5 perces, figyelmeztető jelzését. 

 

14. Halasztás: 30 percnél hosszabb halasztás esetén a Versenyvezetőség a Code „AP” halasztó lobo-

gó levonása után 5 perccel adja az első figyelmeztető jelzést.  (Ez a 27.1. szabály, a Code „AP”-re 

vonatkozó szabály és Általános Versenyutasítás 10.6. pontjának változatása). 30 percnél rövidebb 

halasztás esetén az „AP” levonása után 1 perccel kerül sor az első figyelmeztető jelzésre. 

15. BÜNTETÉSI RENDSZER  

 14.1. Azokban az osztályokban, ahol az osztályelőírás lehetővé teszi, az RRS 44.1 szabály 

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

16. HIVATALOS HAJÓK  

 16.1. A versenyrendezőség hajók fehér RC feliratú lobogót viselnek. 

 16.2. A rajt- és célvonalak végén álló Versenyrendezőségi hajók nem tűznek ki azonosító lo

 bogót.  

17. [NP] [DP] BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  

 17.1. Amely hajó kiáll egy futamból, a lehető leghamarabb köteles értesíteni a Versenyrende

 zőséget.  

18. [DP] LEGÉNYSÉG VAGY FELSZERELÉS CSERÉJE  

 18.1. Versenyzők cseréje csak a Versenyrendezőség előzetes írásos hozzájárulásával lehetsé

 ges.  

 18.2. Sérült vagy elveszett felszerelések pótlása csak Versenyrendezőség vagy az Óvási Bi

 zottság engedélyével lehetséges. A pótlás iránti kérelmeket az első ésszerű alkalommal kell 

 benyújtani a bizottsághoz.  

 

19. Óvások:. Óvási határidőt az MVSz 2017-re érvényes Ált.VU. 14.2 pontja határozza meg. 

 Az óvást írásban kell beadni a Spartacus Vitorlás Egylet balatonföldvári versenyiro

 dájában. Az óvási szándékról értesíteni kell az óvott felet a Versenyszabályok 61.1. 

 pontjának megfelelően, továbbá célba futásnál be kell jelenteni a verseny vezetőségi 

 hajónál és meg kell győződni arról, hogy a bejelentést tudomásul vettékAz óvástár

 gyalás időpontját az óvó, az óvott és a tanúként megidézett vitorlások rajtszámát a 

 hirdetőtáblán közlik. A tanú(k) megjelenéséről a feleknek kell gondoskodni. 

20. Értékelés: Háromnál több megrendezett futam esetén a legrosszabb futam eredménye a vég-

eredménybe nem számít bele. A Verseny egy megrendezett futam esetén is érvényes. 

21. Díjazás: Osztályonként az I-III. helyezett egységek érem és kupadíjazásban részesülnek. 

Díjkiosztó ünnepség: a vasárnapi futamok után kb. egy órával a balatonföldvári Spartacus 

Vitorlás Egylet telepén. 

22. HULLADÉK ELHELYEZÉSE  
 A hulladék elhelyezhető a kísérő és a hivatalos hajókon.  

23. [DP] KIEMELÉSI KORLÁTOZÁSOK  
 . A hajók a verseny alatt csak a Versenyrendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak fel

 tételeit betartva emelhetők ki.  



 

24. Felelősség kizárása: A verseny rendezősége nem vállal felelősséget sem a hajók, sem a 

versenyzők versenyre való alkalmassága tekintetében. Úgyszintén nem vállal felelősséget 

és szavatosságot a versenyen előforduló balesetek és anyagi károk vonatkozásában. A 

versenyzők a nevezésükkel kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit elfogadják és azok-

nak megfelelnek. 

Társasági esemény: A verseny támogatója, a F.W. Raiffeisen Private Banking és a Sparta-

cus Vitorlás Egylet a verseny résztvevőit vacsorával egybekötött baráti találkozóra hívja 

meg a Spari telepre, szombaton este 18 órától. 
 

Versenyvezetőség 

 
 
 

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS ! 
 

A Spartacus telep területére gépkocsival parkolás céljából behajtani tilos. 


