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1. ÁLTALÁNOS 
1.1 A kiemelt hazai versenyeken a versenybírói szolgáltatás egységes megjelenése és a 

szakemberek biztonsága céljából a kijelölt versenybírókat a Magyar Vitorlás Szövetség 
(a továbbiakban MVSZ) személyes és ideiglenes használatú felszereléssel látja el. 

1.2 A dokumentum, mint szabályzat célja a felszerelések és a kapcsolódó folyamatok be-
mutatása. 

 
2. SZEMÉLYES HASZNÁLATÚ FELSZERELÉS 
2.1 Miután egy versenybíró egy kiemelt hazai versenyre való visszaigazolt kijelölését a 

Versenybíró Bizottság is megerősítette, a következő személyes használatú felszerelés-
re jogosult: 
(a) (alapvetően) 2 db póló, mint formaruha a parton, 
(b) 1 db sárga zászló. 

2.2 A személyes használatú felszerelés paraméterei és az átvétel módja a Titkárság felké-
réseket adminisztráló munkatársával egyeztethető. 

2.3 A személyes használatú felszerelés vonatkozásában a kiemelt hazai versenyeken a 
Versenybírók etikai szabályzatának 3.8 pontja érvényes: „Amennyiben az MVSZ (…) 
formaruhát biztosít (részben vagy egészben), akkor annak viselése az egységes meg-
jelenés biztosítása érdekében a versenybíró hivatalos feladata ellátása során kötele-
ző.” 

2.4 A személyes használatú felszerelés kihordási ideje 3 év. 
 
3. IDEIGLENES HASZNÁLATÚ FELSZERELÉS 
3.1 A kiemelt hazai versenyekre kijelölt versenybírók az érintett versenyeken a következő 

ideiglenes használatú felszerelésre jogosultak: 
(a) személyenként 1 db mentőmellény, 
(b) versenybírói hajónként 1 db hajózási VHF rádió. 

3.2 Az ideiglenes használatú felszerelés átadásának és átvételének módjáról a Titkárság 
munkatársa a teljes óvási bizottság vonatkozásában a kijelölt elnökkel egyeztet. A ver-
senyt megelőzően a teljes felszerelést maga az elnök vagy az óvási bizottság egy tagja 
veszi át, és a verseny követően adja vissza a Titkárság munkatársának. 

3.3 Az MVSZ felelőssége, hogy a felszerelést karbantartva, használatra készen adja át a 
versenybíróknak. 

3.4 A versenybírók felelőssége, hogy a felszerelést gondosan használják, és bármilyen 
meghibásodásról, karbantartási igényről tájékoztatják az MVSZ-t. A gondatlan haszná-
lat az érintett versenybíró anyagi felelősségével jár. 

3.5 A versenybírók saját biztonságuk és a verseny más résztvevői felé mutatott jó példa 
érdekében a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt kötelesek a mentőmellényt visel-
ni, amikor a motor működésben van. 
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