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Rendező szervet:  Kereked Vitorlás Klub, Csopak 
Versenyvezető:   Dániel Gábor 
Versenybíróság elnöke:  Tusnai Veronika 

VERSENYKIÍRÁS 
1. Versenyszabályok: A versenyen a World Sailing „A Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2020.évekre.” (RRS), az 

MVSz 2018. évre érvényes Versenyrendelkezései (VR), valamint az érintett hajóosztályok osztályelőírásai érvé-
nyesek. A Dragon osztályszabály 13.30 pont szerinti  súlyhatár nem kerül alkalmazásra. Az [NP]-vel jelölt szabá-
lyok megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás/orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja az RRS 60.1(a) sza-
bályt. 

2. Részvételi jogosultság: Nevezhető hajóosztályok: Összevont, 70-es, 50-es,, 30-as cirkálók, Európa 30-as, Dra-
gon, 25-ös jolle,15-ös jolle, Folkboat. A hajóknak és a versenyzőknek meg kell felelnie a VR 3. pontjának. 

3. Nevezés: On-line a VIHAR rendszeren (http://vihar.hunsail.hu/) keresztül.  Az on-line nevezés akkor válik érvé-
nyessé, ha a bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a VIHAR rendszerben nem regisztrált összes 
irat és a nevezési díj kiegyenlítésre kerül. Helyszíni nevezés és regisztráció 2018. július 6-án este 17-21h és júli-
us 7-én reggel 7:15-7:45h között a Kereked VK-ban működő versenyirodán.  

4. Nevezési díj: 12.000.- Ft/fő. Az 2000. január 1-jén és azután született versenyzők nevezési díja 7.000 Ft/fő. A 
szombat reggeli új nevezéseket 500 Ft/fő felárral fogadjuk.  

5. Versenyprogram: A versenyvezetőség hat (6) futam megrendezését tervezi. 
 szombat:  1. futam figyelmeztető jelzése: 9:55 h 
   2-4. futamok:   osztályonkénti ráindítással 
 vasárnap: 5. futam figyelmeztető jelzése: 9:55 h 
   6. futam:   osztályonkénti ráindítással 

Amennyiben szombaton elmaradás van a tervezett futamok számában, vasárnap kettőnél több futam is ren-
dezhető. Vasárnap 13:30 után nem adható figyelmeztető jelzés. A Rendezőség minden versenynapon 8:30-kor 
versenyzői értekezletet tart a hivatalos hirdetőtábla előtt, amely on-line is követhető a Kereked VK Facebook 
oldalán [NP]. 

6. Versenyutasítás: A versenyen az RRS S függelékének Standard versenyutasítása érvényes a „Kiegészítő Utasí-
tások”-kal, mely jelen dokumentum második felében található. 

7. Versenyterület, versenypályák: Az Arács-Palóznak-Siófok közötti vízterületen kitűzött trapézpálya.  

8. Büntetések: Az RRS 44.1 szabály úgy változik, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel. 

9. Értékelés: Háromnál több megrendezett futam esetén egy kieső futam van. A verseny egy megrendezett fu-
tam esetén is érvényes. Minden olyan osztály, amelyben az induló hajók száma eléri a négyet, önállóan lesz-
nek értékelve (az Összevont Cirkáló ORC, a Folkboat és 25-ös jolle osztályok YS szerint). A négy hajó alatti lét-
számú osztályok a Klasszikus I.,II., ill. III osztályban lesznek értékelve YS számuk alapján, a következők szerint: 

 Klasszikus I.: Összevont cirkáló és 70-es cirkáló  

 Klasszikus II.:  50-es, 30-as cirkáló, E-30-as, és Dragon;  

 Klasszikus III.: 25-ös, 15-ös, Folkboat osztályok 

10. Díjazás: Osztályonként az I-III. helyezett egységek érem- és kupadíjazásban részesülnek. Különdíjban részesül 
a legeredményesebb klasszikus (1973 előtt, fából épült) Dragon illetve a legeredményesebb 75-ös, 40-es és 
22-es cirkáló. Díjkiosztó ünnepség a vasárnapi futamok óvási határidejének letelte után a Kereked VK telepén. 

11. Felelősség kizárása: A verseny rendezősége nem vállal felelősséget sem a hajók, sem a versenyzők versenyre 
való alkalmassága tekintetében, illetve a versenyen előforduló balesetek és anyagi károk vonatkozásában. A 
versenyzők a nevezési díj befizetésével kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit elfogadják és azoknak meg-
felelnek. 

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

 

http://vihar.hunsail.hu/


KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK A STANDARD VERSENYUTASÍTÁSHOZ 
2., 3. és 4.1. Versenyzők tájékoztatása: A hivatalos hirdetőtábla a Kereked Vitorlás Klub klubházának víz felöli fa-

lán található. A hirdetőtábla tájékozató jelleggel on-line is elérhető:  https://goo.gl/LhBNbi  [NP]. A parti jelzé-
seket a Kereked Vitorlás Klub klubházától keletre lévő zászlórudakon tűzik ki. A verseny résztvevői számára a 
vízen a Versenyrendezőség a VHF 78 csatornán sugároz tájékoztató jellegű információkat [NP]. A versenyzők 
adásra csak veszélyhelyzetben vagy a futam feladásakor forgalmazhatnak a Versenyrendezőség által megadott 
VHF csatornán [NP], [DP]. Ez módosítja a RRS 62.1 szabályt.  

6. Osztálylobogók  

Osztály Lobogó Osztály Lobogó 

Összevont cirkáló Code 1 

 

Dragon Code 6 

 

70-es cirkáló Code 2 

 

25-ös jolle Code 7 

 

30-as cirkáló Code 3 

 

15-ös jolle Code 8 

 

50-es cirkáló Code 4 

 

Folkboat Code 9 

 

Európa 30 Code 5 

 

 

 A 40-es cirkálók az Összevont cirkálókkal, a 22-es cirkálók az Európa 30-asokkal együtt rajtolnak és azokkal 
azonos pályát futnak. 

7. és 8. Versenypályák és Pályajelek: Trapéz pálya (l. a pályarajzot), melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni: 
70-es és Összevont cirkáló: Rajt – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Cél 
50-es, 30-as, E30-es, Dragon:  Rajt – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Cél  
25-ös, 15-ös yolle és Folkboat: Rajt – 1 – 5 – 1 – 2 – 3 – Cél  

Tervezett futamhossz [NP]: 50-70 perc. A pályajelek sárga és piros (5) színű felfújt bóják. A rajt- és célvonalak 
telepítettek.  Végeit a Versenyvezetőségi hajók narancs lobogóval ellátott árbocai és narancs zászlóval ellátott 
bóják jelzik. Ha egy szakasz módosításához (RRS 33) az 1-es és 2-es jelek áthelyezésére van szükség, a rende-
zőség új, narancs színű bójákat helyez el az új széliránynak/szélerőnek megfelelően. Egyéb módosításnál a 
rendezőség az eredeti jeleket helyezi át.  

9. Rajt: A végleges rajtbeosztást és rajtsorrendet - a nevezések függvényében- a szombati versenynapon 8:15 órá-
ig a hivatalos hirdetőtáblán teszi közé a rendezőség. Az együtt rajtoló osztályok lobogóit együtt húzza fel/le a 
rendezőség. P lobogós rajtnál, a rajtjelzés után az első lehetséges alkalommal, de nem korábban, mint a rajt-
jelzés után 20 mp-cel a rendezőség VHF rádión közli a korai rajtos hajók vitorlaszámát [NP]. Általános visszahí-
vás esetén a rajtsorrend nem változik. Ha a szélviszonyok megengedik, egy adott osztály ráindított futamai az 
osztály célba érkezése után rögtön (a többi osztály célba érkezését nem megvárva) indítja a Rendezőség.  

12. Időkorlátozás: Az első pályaszakasz időkorlátozása 35 perc a futam teljesítésének időkorlátozása az első célba 
érő hajó számára 100 perc. „Célba nem ért”-ként (DNF) értékelik azt az egységet, amelyik az osztálya elsőnek 
célba érő egysége után több mint 20 perccel később éri el a célvonalat. 

13. Óvások: A versenykiírás és a versenyutasítás [NP]-vel jelölt bekezdéseinek, mondatainak megsértése nem ké-
pezheti egy hajó által beadott óvás, orvoslati kérelem alapját. A [DP]-vel jelölt mondatok, bekezdések, meg-
sértéséért járó büntetés a versenybíróság döntése alapján a kizárásnál enyhébb is lehet. Ez megváltoztatja a 
versenyszabályok 60.1.(a) pontját. 

Társasági események: A Kereked Vitorlás Klub szeretettel meghívja a versenyzőket és vendégeket a verseny 
szombat esti fogadására az alábbi programokkal (a változtatás jogát fenntartva): 

18:45-19:00 a Klasszikus Vándorkupa Sorozat díjainak átadása  
19:00-20:00 Ültetett vacsora 
20:00-21:45 Labdarugó VB – negyeddöntő óriáskivetítőn 
22:00-   Élő koncert 

Javasolt ruházat az fogadásra és díjkiosztóra: a csapat egységes ruhája, illetve pique póló vagy ing (casual 
dress code). A versenyre nem nevező vendégek, hozzátartozók a fogadásra 6.000 Ft-ért válthatnak jegyet a 
regisztrációs időszakban.  

https://goo.gl/LhBNbi


Pályarajz:          Módosító bóják: 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
    

Összevont és 70-es cirkáló: Rajt – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Cél 
50-es, 30-as, cirkáló, E30-es, Dragon:  Rajt – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Cél 

25-ös, 15-ös yolle és Folkboat: Rajt – 1 – 5 – 1 – 2 – 3 – Cél 
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Rajthajó: 
Moni-II. motoros 
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On-line hirdetőtábla: https://goo.gl/LhBNbi   

 

https://goo.gl/LhBNbi

