JEGYZŐKÖNYV

Készült: a 2008. március 5-én tartott elnökségi ülésről, amelynek helyszíne: Budapest, Dániel út
8/d
Jelen vannak: György László, elnök
Dr. Molnár Ákos, alelnök
Körtvélyesi Miklós, főtitkár
Dr. Nagy Gyula
Utassy Loránd, mint elnökségi tagok;
Pártos György, Lazsádi László mint meghívott
Jegyzőkönyvvezető: Utassy Loránd
Napirendi pontok:
1. Szörf alapítvány megszűntetése: a megszüntetéssel Körtvélyesi Miklós lett megbízva,
a szövetség fedezi a megszűntetés költségei maximum 100.000,- Ft összeghatárig.
Egyhangú döntés
2. Tagfelvétel: a Klub Galaxy SE tagfelvételét kérte a szövetségbe. Az elnökség egyhangú
döntése alapján a tagfelvételi kérelmet elfogadta.
3. Hyeres-i edzőtábor: az elnökség egyhangú döntése értelmében a 10 napos utánpótlás
edzőtáborra 150.000,- Ft támogatást ad Utassy Loránd részére.
4. Freestyle osztály versenykiírása: elnapolva.
5. Sebességi Magyar Bajnokság versenykiírása:
Szabályok, lebonyolítás
1. Értékelés
A Sebességi Magyar Bajnokság GPS eredmények alapján kerül értékelésre, egyetlen
sebességi paraméter egyszeri figyelembevételével, ami az "elért maximális pillanatnyi
sebesség"(vmax). A bajnoki címet az a nevezett versenyző nyeri, aki a megadott dátumok és
időpontok alatt a legjobb eredményt éri el a versenybiztos által hitelesített GPS eredmények
alapján, azaz a legnagyobb pillanatnyi sebességet produkálja. A versenyzők további sorrendje
ezen eredmények csökkenő értékű sorrendbe rakása alapján alakul ki. Minden versenyzőnek a
legjobb eredményét kell figyelembe venni az értékelésnél.
2. Helyszínek, időpontok
A Sebességi Magyar Bajnokság GPS sebességi meneteit az indulók szabad döntésük szerint, a
következő helyszíneken, az adott időpontokon belül bármikor teljesíthetik:
2008.05.01-04. Gárdony 10-18 óra
2008.06.07-08. Balatonfűzfő 10-18 óra
2008.09.06-07. Gárdony 10-18 óra
3. Részvétel
a Magyar Szörf Szövetség versenyzője

- Sebességi Sport kategória
versenyzője



vagy a helyszínen befizeti az éves
tagsági díjat (5.500 Ft/év), amellyel
taggá válik.



az értékelésre kerülő menetének
időpontját megelőzően befizette a
nevezési díjat (1.000 Ft/verseny)



az értékelésre kerülő menetének
időpontját megelőzően befizette a
nevezési díjat (1.000 Ft/verseny)



regisztrálta magát és GPS-ét a
helyszínen a versenybiztosnál,





regisztrálta magát és GPS-ét a
helyszínen a versenybiztosnál,

betartja a szörfversenyzés általános- és
a Magyar Sebességi Bajnokság
szabályait



betartja a szörfversenyzés általános- és
a Magyar Sebességi Bajnokság
szabályait



a magyar bajnokság végeredményébe
nem számít bele a versenyen elért
eredménye

4. Nevezés
A nevezés a helyszínen történik a versenybiztosnál. Minden versenynapon 9:30-kor kezdődik
és 17:00-ig lehet nevezni. A nevezési díj versenyenként 1.000,- Ft,- Ft/fő.
5. Eredmények közlése
Az eredmények az aktuális versenynapot követő 48 órán belül felkerülnek a Magyar Szörf
Szövetség honlapjára (www.windsurfing.hu), valamint a T and T SE oldalára (www.f2.hu).
6. Lebonyolítás
Egy versenyző eredményének elfogadáshoz a következő GPS használati feltételeknek kell
megfelelni, illetve a következő procedúrákat kell a versenyzőnek betartani:



Regisztráltatja GPS-ét a versenybiztossal, az aznapi első érvényes menetét
megelőzően.
A versenybiztos rögzíti a GPS-t a versenyző karján.



A további aktív időszakban a GPS rögzítésén, elhelyezésén változtatni tilos.
Változtatás esetén a teljes időszak eredménye nem értékelhetővé válik.



Maximum 60 percenként a versenyzőnek leolvasásra kell jelentkeznie a
versenybiztosnál, aki ekkor az eredményeket hitelesíti, valamint kifüggeszti a hirdetőtáblára. Aki
65 percen túl jelentkezik a versenybiztosnál, eredménye automatikusan semmissé válik.



Óvás: a versenybiztosnál kell jelezni az óvási szándékot, illetve az óvási űrlapot
kérni, óvásra csak az adott versenynapon van lehetőség



Letöltés az első öt helyezett versenyző adatainak letöltését kérheti a versenybiztos,
illetve az óvó versenyző, az érintett versenyzőknek legkésőbb egy héten belül rendelkezésre
kell bocsátania GPS adatait



A versenyen csak adattárolásra alkalmas GPS-szel lehet indulni, a letöltéshez
szükséges szoftvert a versenyzőnek kell biztosítania a versenybiztos számára az első mérést
megelőzően.



Sebességi Sport kategóriában csak olyan versenyző indulhat, aki az elmúlt tíz
évben nem szerepelt a magyar bajnokság első öt helyezettje között
7. GPS bérlés lehetőségei a helyszínen
A versenyrendezőség korlátozott számban GPS bérlési lehetőséget biztosít a helyszínen. E
GPS-eket 60 perces időtartamokra lehet bérelni. A bérleti díj 1.000,- Ft/60 perc. Amennyiben
nincs olyan induló a várólistán, aki addig kevesebbet ment az éppen meneteit futó versenyzőnél
a kölcsönzött GPS-el, akkor a versenyzőnek lehetősége van újabb alkalommal kibérelni a GPSt. A GPS kiadásoknál mindig azok az indulók élveznek előnyt, akik kevesebb alkalommal vették
igénybe a szolgáltatást.
Elfogadva egyhangú

6. Formula és Nyílt osztály: az elnökség döntése értelmében (1 igen szavazat 0 nem
szavazat és 3 tartózkodás mellett elfogadva) a 2008-as versenyévadban továbbra is külön
osztályként szerepel a Formula és a Nyílt osztály.
7. Formula osztály versenykiírása:
Helyszínek: Balatongyörök, Viganj
Értékelés: A Magyar Bajnokság végeredményének számításakor minden futam
végeredményéből a külföldi versenyzőket kivesszük, és a legjobb magyar versenyző kap 1
pontot a második 2 pontot…stb. A bajnokság végeredményét az érvényes futamokon elért
helyezések összege adja meg. Az összes futamszám 25 %-a a bajnokság értékelésekor
kiejthető. Ezen futamszám a kerekítési szabályok figyelembevételével határozandó meg.
A legalacsonyabb pontszámot elért versenyző a magyar bajnok.
Ezüst csoport:
- Versenyzőknek lehetőségük van egy kört megtenni, futamonként, de ebben az esetben, a
befutóban be kell jelenteni a rendezőhajónak hogy „EZÜST csoport” (csak abban az esetben
fogadható el, ha a versenyrendező tudomásul vette a jelzést). Az ezüst csoportban befutott első
versenyző, az időn belül befutott (teljes pályát teljesített) utolsó versenyző után következik a
befutólistán. Csak a hazai versenyre érvényes!
- A bejelentés elmulasztása a futamból történő kizárását vonhatja maga után.
- Összesített bajnoki végeredmény-számítás holtverseny esetén: - a szabálykönyvnek
megfelelően.
Elfogadva egyhangú

8. Szlalom osztály versenykiírása:
Helyszínek: Balatongyörök és Viganj, a versenynaptár szerint, továbbá a Magyar Bajnokság
fordulói, ahol a szélerősége meghaladja a 14 csomót, és a verseny rendezője úgy dönt, hogy
futamot lehet indítani.
A Magyar Bajnokság végeredményét az összes futameredmény alapján a legkisebb
pontrendszer számítással kell kiszámolni, a legjobb versenyző kap 1 pontot a második 2 pontot
a harmadik 3 pontot…stb.
Az összes futamszám 25 %-a a bajnokság értékelésekor kiejthető. Ezen futamszám a
kerekítési szabályok figyelembevételével határozandó meg.
Elfogadva egyhangú

9. Általános versenykiírás:
A Magyar Szörf Bajnokság versenykiírása 2008
Általános versenykiírás |
Raceboard, Nyílt, Sport (Szlalom) osztályok versenyei:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

forduló: 2008. május 1-4. Gárdony (Nyílt és Szlalom kivételével)
forduló: 2008. május 31-június 1. Balatonfüred
forduló: 2008. június 28-29. Siófok - Surfbeach
forduló: 2008. július 5-6. Siófok Ezüstpart – Balaton Királyai
forduló: 2008. július 12-13. Siófok - Surfbeach
forduló: 2008. augusztus 19-20. Balatonalmádi Szt. István Kupa
forduló: 2008. augusztus 30-31. Balatonfüred
forduló: 2008. szeptember 20-21. Balatonlelle

Formula Windsurfing:
I. forduló
II. forduló
Freestyle:

Június 13-15.
Július 20-26.

Balatongyörök
Viganj/Horvátország

Április 15. és Szeptember 30. között a www.windsurfing.hu-n meghirdetett időpontban
Szlalom:
Június 13-15.
Balatongyörök
Szlalom
Július 20-26.
Viganj / Horvátország Szlalom
Valamint a Magyar
Bajnokság hazai fordulói,
a szlalom versenykiírás
szerint
Speed (sebességi):
Május 01-04.
Június 20-26
Szeptember 6-7

Gárdony
10-18 óra
Balatonfűzfő 10-18 óra
Gárdony
10-18 óra

1. Szabályok
A M.Sz.Sz. felügyeli a Magyar Szörf Bajnokság hazai versenyeit, valamint a külföldön megrendezésre kerülő
bajnoki versenyek eredményhitelesítését. A Magyar Szörf Bajnokság versenyeire a következő előírások
vonatkoznak:
A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) „A vitorlázás versenyszabályai 2005-2008” (ISAF „The Racing
Rules of Sailing for 2005-2008”) – továbbiakban RRS – az adott versenyen az osztályok osztályelőírásai
vonatkoznak, a 6. pont kiegészítései alapján.

2. A Magyar Bajnokság kiírt osztályai és kategóriái:
Raceboard Classic (maximum 7.5 négyzetméteres vitorlával, szél limit 5 csomó, amennyiben a
versenyrendező úgy látja, szél nagyságától függetlenül versenyenként 1 db szponzorfutamot rendezhet)
Raceboard Junior (maximum 6.8 négyzetméteres vitorlával, a deszka hossza nem haladhatja meg a 3
métert, 1991. január 1. után születettek, szél limit 5 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél
nagyságától függetlenül versenyenként 1 db szponzorfutamot rendezhet )
Raceboard RSX női (az érvényesség feltétele, hogy az év folyamán legalább egy érvényes futamot
teljesítsen valaki az adott osztályban. Szél limit 5 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél
nagyságától függetlenül versenyenként 1 db szponzorfutamot rendezhet)
Raceboard RSX férfi (az érvényesség feltétele, hogy az év folyamán legalább egy érvényes futamot
teljesítsen valaki az adott osztályban. Szél limit 5 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél
nagyságától függetlenül versenyenként 1 db szponzorfutamot rendezhet)
Nyílt (szélminimum: 8 csomó, a versenyt le kell lőni, ha 60mp-ig a szél sebessége a cirkáló bójánál és/vagy
a versenyrendező hajón nem haladja meg a 8 csomót.)
Formula Windsurfing
Freestyle
Szlalom
Sebességi
(Bajnoki értékelésen kívül: Sport, amatőröknek, akik korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelést
használhatnak, versenyengedély nem szükséges
3. Versenyformák
A Magyar Szörf Bajnokságon a következő versenyformák szerepelnek:
a. Pályaverseny: a Magyar Bajnokság hazai versenyein és a Formula Windsurfing Magyar Bajnokság
versenyein
b. Szlalom: a Magyar Bajnokság versenyein

c. Freestyle: a Freestyle Magyar Bajnokság versenyein
d. Sebességi, a Sebességi Magyar Bajnokság versenyein
4. Versenyzési és érvényességi feltételek
A Magyar Szörf Bajnokság versenyein való részvétel feltétele, hogy a versenyző
a. ismerje és fogadja el a versenyre vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat
b. a Magyar Szörf Szövetség tagja legyen
c. határidőig befizesse a nevezési díjat
d. rendelkezzen érvényes sportorvosi igazolással
e. rendelkezzen 2008-as versenyengedéllyel (a szövetségnél kell igényelni)
A fenti feltételeknek b., d. és e. pontja nem vonatkozik a „Sport kategória” indulóira, valamint a külföldi
állampolgárságú versenyzőkre.
Csak a versenykiírásban jelölt osztályokban, kategóriákban nevezhetnek a versenyzők.
Raceboard versenyen egy versenyző csak egy kategóriában vagy osztályban
nevezhet egyidejűleg. Év végén abban az osztályban lesz értékelve, melyben több futamot teljesített.
A Magyar Szörf Bajnokság versenyei nyíltak, külföldiek a magyar versenyzőkkel azonos feltételekkel
versenyezhetnek.
A magyar bajnoki címek értékelésében nem szerepelhetnek külföldi versenyzők.
Minden bajnoki cím értékelhetőségének feltétele, hogy minimum 5 versenyző szerepeljen az adott osztály
értékelésében (Kivételt képez az olimpiai RS-X Női és Férfi osztály, ahol a minimum, 3 versenyző). Az
értékelhetőség további feltétele legalább 1 érvényes futam teljesítése. Amennyiben 5-nél kevesebb az induló
az adott osztályban, csak az 1. díj kerül kiosztásra.
Sport kategóriában csak azok a versenyzők nevezhetnek, akik az elmúlt 2 évben a Magyar Szörf Bajnokság
bármilyen kategóriájában vagy osztályában nem végeztek az első háromban.
A Magyar Bajnokság Raceboard (RS-X, junior és classic), Formula, és Nyílt osztályaiban a versenyzőknek
maximum 2 versenyre van lehetőségük átlagpontot kérni. A Szlalom és Freestyle osztályokban az előbbi
lehetőség csak 1 versenyre vonatkozik.
Az átlagpont megadásának feltétele, hogy:
a. minimum 7 nappal az érintett verseny előtt eljusson az írásos kérelem az MSZSZ elnökségéhez.
b. A távolmaradás oka külföldi IWA (ISAF) ranglista szörfversenyen való részvétel legyen.
A külföldi versenyen való részvételről az MSZSZ elnöksége igazolást kér.
5. Pontozás
A pontozás a „legkisebb pontrendszer” szabályai szerint történik, kivéve, a freestyle és sebességi osztály,
amelyekben az adott osztályelőírások illetve az adott versenykiírás az érvényes.
6. Értékelés
A Raceboard (RS-X, junior és classic) és Nyílt osztályok értékelése a versenysorozat futamainak befutási
sorrendje alapján külön-külön kerülnek értékelésre, a junior korú versenyzők eredménye beszámít a
Raceboard eredményekbe. A fent említett osztályok és kategóriák összes futamszámának 25 %-a a
bajnokság értékelésekor kiejthető. Ezen futamszám a kerekítési szabályok figyelembevételével határozandó
meg.
A Formula, Sebességi, Szlalom és a Freestyle Magyar Bajnokság értékelése: az osztályok saját
versenykiírása alapján. Melyeket a Magyar Szörf Szövetség honlapján lehet megtekinteni:
www.windsurfing.hu
7. Versenyterület
A versenyterület helyét a versenyutasításban, vagy a kormányosi megbeszélés során közli a

versenyrendezőség.
8. Pályák a pályaversenyeken
Minden egyes pályaverseny-futam pályája meg fog felelni az Osztályelőírások és/vagy a versenyutasítás
feltételeinek.
9. Limitidő
Formula, Raceboard, Nyílt; minden egyes futam osztályonkénti befutási sorrendjében az első beérkező
versenyzőtől számított 15 perc, kivéve Sport és Szlalom osztályban, ahol ez 10 perc.
10. Felmérés
Minden versenyzőnek saját felelőssége, hogy felszerelése megfeleljen a vonatkozó osztályelőírásoknak.
Felmérésekre és a felszerelések ellenőrzésére a versenyek folyamán bármikor sor kerülhet.
11. Vitorlák azonosító jelei
Minden vitorlának meg kell felelnie az „RRS” H függelék előírásainak.

12. Mentőmellény
A mentőmellény (hatósági előírásoknak megfelelő) használata kötelező, azt minden versenyzőnek viselnie
kell.
13. Felelősség
A versenyeken és a versenyekkel kapcsolatos eseményeken való részvétel a versenyző saját felelősségére
történik. Az MSZSZ, a versenyek rendezőbizottságai és annak tagjai, képviselői mentesek minden kár,
veszteség, sérülés esetén a felelősség alól, bármilyen körülmények között, bármi történik a parton vagy
vízen, személlyel vagy felszereléssel. Minden esetleges személyi és tárgyi káresemény esetén a felelősség
megállapítása a versenybíróság feladata és joga. Az ezt követő kárrendezésre a PTK-ban foglaltak az
érvényesek.
14. Program
Kétnapos verseny esetén:
Első nap
Nevezés: 9-10 óráig a versenyirodában (nevezéseket 10 óra után nem fogadunk el, előnevezés a verseny
előtt lehetséges a szövetség irodájában)
Megnyitó/kormányosi: 10:10-kor
Első lehetséges rajt: 11 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 18 órakor
Második nap
Első lehetséges rajt: 9 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 17 órakor
Eredményhirdetés: Az utolsó futam befutása után 1 órával.
Többnapos verseny esetén:
Első nap
Megegyezik az előbbiekben foglaltakkal
Betét nap
Első lehetséges rajt: 9 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 18 órakor
Utolsó nap
Első lehetséges rajt: 9 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 17 órakor

Eredményhirdetés: Az utolsó futam befutása után 1 órával.
15. Versenyutasítás
A versenyutasítást nevezéskor kapják meg a versenyzők, amennyiben a versenyigazgató nem helyettesíti a
kormányosi értekezlet közléseivel.
16. Doppingellenőrzés
A versenyzőknek be kell tartaniuk az MSZSZ és az ISAF előírásait a tiltott módszerek és szerek
alkalmazását illetően. A versenyzők doppingellenőrzésére a versenyek folyamán bármikor sor kerülhet. A
kiválasztási procedúra történhet az”RRS” L függelékének 3.1 pontja szerint, de előre kiválasztott versenyzők
is ellenőrizhetők. A szövetség doppingszabályzata a honlapon megtalálható.

17. Díjazás
Minden magyar bajnoki cím első három helyezettje díjat kap.
A Raceboard (RS-X, junior és Classic) és Nyílt osztály minden versenyén az első három helyezett érmet
kap, abban az esetben, ha az osztályok minimális induló létszáma 3 fő. 3 főnél kevesebb induló esetén csak
az első helyezett kap érmet.
18. Branding
A versenyrendezőség előírhatja a versenyzőnek, hogy a verseny szponzorának márkajelét elhelyezze
vitorláján, illetve a verseny alatt a márkajellel ellátott felsőruházatot viselje. A verseny nevezési
határidejének lejártától az eredményhirdetés befejezéséig kötelező viselnie a szponzor márkajelét vitorláin,
és a szponzor márkajelével ellátott felsőruházatot a vízen.
19. Média
A versenyekre való nevezéssel a versenyző automatikusan megadja a jogot az MSZSZ-nek, hogy saját
belátása szerint készítsen, használjon és bármikor bemutasson bármilyen, a versenykiírás szerinti bajnoki
versenyen felvett filmet, vagy fényképet bármely médiumban. A versenyző a nevezés aláírásával tudomásul
veszi, hogy az ezekben való szereplésért ellenszolgáltatás nem jár.
20. Büntetések
Azt a versenyzőt, aki a versenyrendezőség utasítása ellenére egyáltalán nem, vagy nem az „RRS” G
függelék 3.2 (d) pontjának megfelelően helyezi el a vitorláján a verseny szponzorának márkajelét, vagy nem
viseli az előirt felsőruházatot, a versenyrendezőség minden érintett futamból, figyelmeztetés nélkül
kizárhatja. Ezen futamok értékelésénél a DSQ alkalmazandó.
Azt a versenyzőt, aki akár vízen, akár parton szemetel, a versenyrendezőség kizárhatja.
21. Nevezési-, tagsági-, díjak
Az MSZSZ 2008. évi tagdíja jogi személyeknek (egyesületeknek) 5.000,- Ft, természetes személyeknek
5.000,- Ft., 1987. január 1. után születetteknek: 2000,- Ft.
Versenyengedély: 500,-Ft
A Raceboard és Nyílt osztály hazai versenyein a nevezési díj összege: 2.000 Ft
Junior, Sebességi, Szlalom és Sport kategória: 1.000,- Ft
Nevezés: a helyszínen vagy előzetesen a szövetség irodájában vagy az interneten keresztül letöltött
nevezési lap elküldésével, a husurf@windsurfing.hu e-mail címre.
Előnevezés egész évre: Raceboard osztályokban 16.000,- Ft helyett 10.000,- Ft, junioroknak, 8.000,- Ft
helyett 5.000,- Ft.
A Formula és Szlalom horvátországi fordulójában, valamint a balatongyöröki versenyen a nevezési díj, a

helyi rendezőség által megszabott összeg.
22. Információ
Magyar Szörf Szövetség
1122 Budapest, Krisztina krt. 3.
Tel/Fax: 4880312
www.windsurfing.hu/association
e-mail: husurf@windsurfing.hu
Mobil: 30 9 217 168 (Utassy Loránd)

Elfogadva, egyhangú
10. Abszolút Magyar Bajnoki cím: Dr. Molnár Ákos által beterjesztett javaslatot az
összevont bajnoki cím létrehozása érdekében, az elnökség elutasította 1 igen 3 nem és 1
tartózkodás mellett.

