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1. számú melléklet 

YS szám felülvizsgálatok: 

HTAB válasz:  

Utánanéztem a hajód futásteljesítményének a 2020-as és 2021-es szezonban és az alábbi ténymegállapítást és 

döntést hoztam. 

Tények megállapítása:  

• A DYS listában egy ilyen típusú hajó szerepel Doufour 380 GL, jelenlegi YS száma 96 YS pont. 

• A 2020.07.07-én feltöltött és elfogadott Regisztrációs adatlap alapján az alábbi vitorlázattal rendelkezik:  
o Nagyvitorla: 32 m2 
o Genakker 0 m2 
o Spinakker 140 m2 
o Topspinakker 0 m2 
o Genua 26,8 m2 
o Code0, Topgenua: 0 m2 

 

• 2020-as szezonban egy mért futamon indult a hajó, ez a Kékszalag volt. Itt az algoritmus 96 YS pontot 
számolt: 

35:28:38 

 

Az előkalkulációk alapján, amely még szerkesztés alatt áll, és nem fogadta el a HTAB az NB és az MVSZ elnöksége, a 

2021-es versenyek futásteljesítmény adatait veszi figyelembe az alábbi kalkuláció jött ki: 

 

• Pünkösdi Regatta 95,50 YS pont: 

 

• Mihálkovics I. futam 97,25 YS pont: 

 

• Mihálkovics II. futam 103,63 YS pont: 

 

• Ezüst szalag 101,81 YS pont: 

 



• Szüreti Regatta I. futam 94,41 YS pont: 

 

• Szüreti Regatta II. futam 91,70 YS pont:  

 

• Előkalkuláció 2022-re 94,00 YS pont, ami nem végleges:  
 

 

• A DYS Szabályzat 3. 4. 5. pontja pontosan kimondja a következő évre számolt YS számok leírását.  
• A 2011 után épített Dufour 380 GL típusú és az ORC rendszerben lévő hajók YS száma (mely az ORC 
szám GPH számából kerül kiszámításra) az alábbi eredményt hozta: 89-96 YS pont között 

• Hasonló Dofour 38 lábas hajók YS száma a Német YS lista alapján 93 YS pont körül van  
 

A tények megállapítása után az alábbi döntés született:  

• A Dufour 380 GL típusú, Brigant névre hallgató, hajó YS szám felülvizsgálati kérelmét elutasítom.  
, 

Indoklás:  

• Egy hajó DYS szám megállapításánál a futásteljesítmény alapján kiszámolt YS szám a mérvdó, mely 
logikáját a Dinamikus Yardstick Előnyszámítási Szabályzat 2021 tartalmazza. A Hajózástechnikai Albizottságnak 
nincs felhatalmazása a szabálytól való eltérésre, ennek kivételkezelését is a Dinamikus Yardstick Előnyszámítási 
Szabályzat 2021 tartalmazza (pl.: plusz súly elhelyezése a hajóban, vitorlafelület csökkentése, az alap típustól 
eltérő propeller használata, stb…).    

 

https://orc.org/


YS szám felülvizsgálati kérelem, Triton. 

 

Szia Péter! 

 

Mint múlt évben most is megkérdezem, hogy az Onix mért 104 és re változott amikor nálunk gyorsabb volt és 100.3-

ra jött ki az évi teljesítménye. 

Remélem nem az lesz a válasz, hogy csak 2 pontot lehet csökkenteni egy évben! 

A Triton sem egyértelmű!  

 

Üdv. 

Laci 

HTAB Válasz:  

Kedves Laci! 

A „Dinamikus Yardstick Előnyszámítási Szabályzat 2021” tartalmazza az évente változtatható pontok mennyiségét. Ami 

táblázat körbe lett küldve egy munkapéldány, mely mostanra még pontosabb adatokat tartalmaz. Ezeket a 

táblázatokat a héten ismét kiküldöm véleményezésre. Azzal sajnos nem tudunk mit kezdeni, hogy mennyit változhat 

egy hajó YS száma a futásteljesítmény alapján, hisz azt a szabály tartalmazza, de rengeteg munkát teszünk abba, hogy 

az algoritmus minél pontosabban számoljon.  

Csatolom a Dinamikus Yardstick Előnyszámítási Szabályzat 2021 dokumentumot. Szabály: 5.2.1 pontja.  

 



YS szám felülvizsgálati kérelem, Dancing Queen. 

 

Farkas Péter részére! 

 

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva mellékelten megküldöm a Marina Fűzfő kupa és az ABAS 

kupa eredményeit abszolút, és Yardstick szerint. 

Továbbá találtam egy számítást az alábbi linken a "First Race TCF" excell számítást. 

https://www.sailing.org/classesandequipment/offshore/ratings_and_handicap_systems.php 

Ennek alapján a Dancing Queenre számoltam a DQ1 és DQ2 eredményeket. 

Az 1. alapján 1.033 (1/1.033) x 100 = 95 , 2.alapján 1.022  (1/1.022) x 100 = 98 Yardstick szám 

jön ki, ha jól értelmeztem . 

 

Kérlek, hogy a korábban megküldött adatok, valamint a jelenlegi adatok figyelembevételével 

alakítsátok ki az új Yardstick számot. 

 

A jövő évtől remélem újra tudom aktivizálni a csapatom tagjait, mert egyrészt a pandémia, 

másrészt az esélytelenség miatt az utóbbi időben nem voltak hajlandóak kiváltani a 

versenyengedélyeket. 

 

Üdvözlettel: 

Strakovits István 

Kedves István! 

A HTAB 01-18-án a YS szám felülvizsgálati kérelmedet tárgyalta és az alábbi ténymegállapítást és döntést tette:  

Ténymegállapítás:  

Szóban forgó hajó: 

• Dancing Queen, Speeder 40-es típusú hajó, melyből 1 db van regisztrálva 
 

Futásteljesítménye: 

• A DYS Szabályzat alapján és a vizsgált versenyek alapján nincsen.  

• ABAS Master Kupa Balatonfűzfő futásteljesítménye nem használható fel a 2022-es DYS számok 
megállapításában.  

 

ORC, YS számok: 

• Német YS táblázatban nem található a hajó 

• ORC (csatolva): GPH 592,7 mely körülbelül (GPH/7) 85,34 YS pont 
  

https://www.sailing.org/classesandequipment/offshore/ratings_and_handicap_systems.php


Beküldött dokumentumok:  

• ABAS Master kupa Balatonfűzfő 
▪ 29 induló  
▪ Átlag YS pont 104,5  
▪ A Jelenlegi MVSZ DYS táblázat (2021-es) átlagértéke: 98,91 tehát – 5 YS ponttal kell 

számolnunk, ha össze szeretnénk hasonlítani!  
▪ Átlag futási idő 1.29.08 ehhez képest a DQ 1.25.19-et futott napi YS száma I. futam alapján 

95,66 YS pont – 5 pont 90,66 YS pont 
▪ Átlag futási idő 1.04.44 ehhez képest a DQ 1.00.31-et futott napi YS száma II. futam alapján 

93,49 YS pont – 5 pont 88,49 YS pont  

• WS TCF rendszer. Az MVSZ korrekciós rendszere a YS. Ennek szabályzata megtalálható: 
https://hunsail.hu/hajoosztalyok/aktualis-YS-tablazat  

 

Döntés a YS felülvizsgálati kérelemről:  

• Az MVSZ Hajózástechnikai Albizottsága a Dancing Queen, Speeder 40-es típusú hajó YS felülvizsgálati 
kérelmét elutasítja.  

 

Indoklás:  

• A tények megállapítása után a HTAB futásteljesítmény nélkül nem tudja értelmezni mi alapján bírálná 
felül a hajó ideiglenes YS számát. Kéri mindazonáltal a hajó kormányosát, hogy induljon el olyan versenyeken, 
melyek a DYS számításába beleszámítanak. Rendre: MVSZ túra versenyek, Szüreti és Pünkösdi Regatta, 
nagyobb 50-120 résztvevős túraversenyek, melyeknél a mért adatok teljes rendszert tudnak alkotni, és 
reálisabban látjuk a hajó futásteljesítményét a teljes DYS rendszerhez képest.  

 

https://hunsail.hu/hajoosztalyok/aktualis-YS-tablazat


YS szám felülvizsgálati kérelem, Elan 344. 

Szia Péter,  

 

Köszönöm a visszajelzést. 

Hadd kérdezzem meg, hogy a számítás a beadott adatok alapján történt, vagy a már korábban regisztrált 344-es adatai 

alapján, aminél ugyanezeket a számokat látom? Az én hajómnál 100 feletti YS számra számítottam, teljesen alap a 

vitorlázat. Versenyzek egy másik hasonló méretű és adottságú hajóval versenyvitorlázattal, aminek 106-os YS száma 

van. 

Előre is köszi! 

Üdv. Dénes 

 
Üdvözlettel, 
  
Kovácsházy Dénes 
 

Kedves Dénes! 

A HTAB foglalkozott az Elan 344 kérdéssel.  

A következő megállapítást tette:  

• Az Elan 344-nek régi adatok alapján lett meghatározva a YS száma 

• 2021-ig 1 db Elan 344 volt regisztrálva, akinek futott teljesítménye csak nagyon régen volt mérve 

• Az ORC adatbázisban a hasonló hajók YS száma 100-108 között szerepel 
 

A HTAB a következő döntést hozza:  

Az Elan 344 hajótípusoknak a YS számát átállítja 100 YS pontra.  

Indoklás:  

Egy hajó regisztrációjánál a YS szabályzat pontosan leírja a YS pontok meghatározását. Ezen végig haladva a HTAB arra 

a döntésre jutott, hogy ideiglenes YS számként a 100 YS pontot jelöli meg. Ezt a számot 5 futott verseny után ismét 

felülvizsgálja, a hajó futásteljesítménye alapján.  

 

HTAB


