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Köszönjük a támogatást: 

 



 

Rendező szervezet:  KEREKED Vitorlás Klub (Csopak), együttműködve a Magyar Vitorlás Szövetséggel és a 
Magyar Asso99 Osztályszövetséggel 

1. SZABÁLYOK 

1.1. A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:  

(a) A vitorlázás versenyszabályai (The Racing Rules of Sailing, továbbiakban RRS),  

(b) A vitorlázás felszerelési szabályai (The Equipment Rules of Sailing, továbbiakban ERS),  

(c) A Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései (továbbiakban VR) és Reklámszabályzata, 

(d) Az Asso99 osztályszabálya, melynek megsértéséért járó büntetések az Óvási Bizottság döntése 

szerint akár a kizárásnál kisebbek is lehetnek [DP]  

1.2. A versenyt irányító összes szabályzatban: 

(a) [DP] azokat a szabályokat jelöli, amelyek megsértéséért járó büntetés az óvási bizottság döntésétől 

függ,  

(b) [NP] azokat a szabályokat jelöli, amelyek megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás alapját. Ez 

módosítja az RRS 60.1(a) szabályt.  

1.3. Az RRS 63.7 szabály a következőre módosul: „Ha különböző szabályok között ellentmondás van, az óvási 

bizottságnak olyan módon kell feloldania az ellentmondást, amiről úgy gondolja, hogy a 

legméltányosabb eredményt nyújtja az összes érintett hajó számára.”  

1.4. Ha a nyelvek között ellentmondás van, akkor a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

2. [NP] [DP] HIRDETÉSEK  

A résztvevő hajók kötelezhetők a versenyrendezőség által meghatározott és biztosított hirdetés viselésére.  

3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG  

3.1. Az Asso99 osztály összes hajója nevezhet. Magyar versenyzők számára: csak a Magyar Asso99 

Osztályszövetség aktuális, fizető tagjai nevezhetnek a versenyre. 

3.2. Minden versenyzőnek és a hajónak meg kell felelnie a Versenyrendelkezések 3. pontjában szereplő 

részvételi követelményeknek. 

4. NEVEZÉS  

4.1. ONLINE NEVEZÉS  

(a) Lehetőség van online előnevezésre a VIHAR rendszeren keresztül.  

(b) A nevezés akkor válik érvényessé, ha az alábbi nevezési időkben és helyszíneken, az előnevezettek 

részére elkülönített asztalnál bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a VIHAR rendszerben 

nem regisztrált összes irat, a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést, a nevezési díj 

kiegyenlítésre került. Ellenkező esetben az érintett egység nevezése törlésre kerül.  

4.2. HELYSZÍNI NEVEZÉS  

2018. szeptember 5-én, szerdán 17:00 és 21:00 óra között valamint szeptember 6-án kedden 8:30 és 
10:00 óra között a Kereked VK versenyirodájában. 

4.3.  NEVEZÉSI DÍJ  

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

Születési év On-line lezárt nevezés Helyszíni nevezés 

1999 és azelőtt 11.500 Ft 12.000 Ft 

2000 – 2005 8.500 Ft 9.000 Ft 

2006 és utána 3.500 Ft 4.000 Ft 

 (a) A helyszínen a nevezési díjat mind készpénzzel, mind bankkártyával ki lehet egyenlíteni. 

 (b) A kifizetett nevezési díjat a versenyrendezőségnek nem áll módjában visszafizetni. 

5. VERSENYPROGRAM 

5.1. Regisztráció: 2018. szeptember 5-én szerdán 17:00 és 21:00 óra között valamint szeptember 6-án 

kedden 8:30 és 10:00 óra között , Kereked VK versenyirodájában. 



 

5.2. Megnyitó ünnepség és versenyzői értekezlet: A megnyitó ünnepséget és a versenyzői értekezletet 2018. 

szeptember 6-án 11:00 órakor fogják tartani.  

5.3. A versenynapok 2018. szeptember 6-9. között lesznek.  

5.4. A versenyrendezőség 8 pályafutam lebonyolítását tervezi. 

5.5. Az első futam figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja: 2018. szeptember 6. 13:00.  

5.6.  A további versenynapok napi első futamok tervezett figyelmeztető jelzésének idejét a hirdetőtáblán 

közlemény útján hirdeti ki a versenyrendezőség az adott versenynapot megelőző nap este 20:00 óráig. 

5.7. Az utolsó ütemezett versenynapon 15:00 után nem fognak figyelmeztető jelzést adni. 

6. FELMÉRÉS  

6.1. Regisztrációkor minden hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési bizonylatát  

6.2. Minden hajónak be kell mutatnia egy garnitúra vitorláját (egy nagyvitorla, egy orrvitorla és egy 

hátszélvitorla) pecsételésre a regisztráció ideje alatt.  

6.3. A regisztráció időtartama a versenyirodán minden nevező egység teljes legénysége meg kell jelenjen a 

legénység súlyának ellenőrzésére. A legénység súlyával és annak mérésével kapcsolatban az 

osztályszabályok előírásai a mérvadók. 

6.4. Új felszerelés felmérésére a helyszínen nem lesz lehetőség.  

6.5. A hajóknak 2018. szeptember 6-án 10:00 órakor meg kell felelnie az RRS 78.1 szabálynak. 

 

7. VERSENYUTASÍTÁS 
A versenyen az RRS S függelékének Standard versenyutasítása érvényes a „Kiegészítő Utasítások”-kal, 
melynek nyomtatott példányai a regisztráció ideje alatt annak helyszínén vehetők át. 
 

8. HELYSZÍN  
8.1. A versenyközpont a Kereked Vitorlás Klub telepén (Csopak, Örkény István sétány 14.) lesz.  

8.2. A pályafutamok a Balatonarács, Alsóörs, Siófok közötti versenyterületeken kerülnek lebonyolításra. 

 
9. A PÁLYÁK  

A futamokat cirkáló-hátszél pályán rendezik. 
 

10.  BÜNTETÉSI RENDSZER  

Az RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel.  
 
11.  PONTSZÁMÍTÁS  
11.1. Négy futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez.  

11.2.  (a) Ha kevesebb, mint öt futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma az összes futam 

pontszámainak összege.  

(b) Ha a befejezett futamok száma öt és nyolc közötti, egy hajó sorozatbeli pontszáma a legrosszabb 

pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege.  

(c) Ha kilenc vagy több futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma a két legrosszabb pontja 

nélkül számított, összes futam pontszámainak összege.  

12.  HAJÓK TÁROLÁSA 
 A rendezőség (korlátozott számban) biztosítja a versenyhajók elhelyezését a verseny ideje alatt, a 
Kereked Vitorlás klub telepén. 
 

13.  KIEMELÉSI KORLÁTOZÁSOK 
 A hajóknak 2018. szeptember 6-án 10:00 óráig vízre kell kerülnie és a verseny alatt csak a verseny-
rendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak feltételeit betartva emelhetők ki. [DP]  

 



 

14.  BÚVÁRFELSZERELÉS ÉS MŰANYAGMEDENCÉK 
 Víz alatti légzőkészülékek és műanyagmedencék, vagy ezekkel egyenértékű berendezés az első futam 
előkészítő jelzésétől a verseny befejezéséig nem használható tőkesúlyos hajók körül. [DP]  

 
15.  RÁDIÓKAPCSOLAT  
15.1. Vészhelyzetet kivéve, egy versenyben lévő hajó nem végezhet olyan hang- vagy adatátvitelt és nem 

vehet olyan hang- vagy adatkapcsolatot, amely nem érhető el minden hajó számára. [DP]  

15.2. A versenyrendezőség a Versenyutasításban megjelölt VHF csatornán szándékozik kommunikálni a hajók 

felé. Erősen ajánlott, hogy minden hajó rendelkezzen VHF rádióval, amely képes ezeket az információkat 

fogadni.  

 
16.  DÍJAK  
16.1.  Az 1-3. helyezett hajók díjazásban részesülnek.  

16.2. Az Országos Bajnokság osztályaiban az első futamok első helyezett hajói a Tóth László Emlékfutam 

tiszteletdíjban részesülnek. 

 

17.  FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
 A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 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.  

 
18.  MÉDIA- ÉS ADATKEZELÉSI JOGOK 

 A nevezők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt Versenyrendezőség 
vagy megbízottjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, bármikor készítsenek róluk bármilyen mozgó- és 
állóképfelvételeket, drónfelvételeket és más anyagokat, melyeket a versenyrendezőség korlátlanul 
felhasználhat, nyilvánosságra hozhat, értékesíthet, illetve továbbadhat harmadik személyeknek. A 
nevezők ahhoz is hozzájárulnak, hogy a rendező szervezet a verseny megrendezéséhez szükséges 
adataikat kezelje, tárolja, indokolt esetben (pl. eredménylista) közzé tegye. 

 
19.  A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSAI  

A Versenykiírás módosításait a kereked.hu weboldalon teszik közzé.  


