FA MAGYAR SZÖRF BAJNOKSÁG VI. FORDULÓ
BALATONALIGA, 2018. 09. 22. - 23.
Rendező szervezet: Magyar Szörf Szövetség (MSZSZ)
Versenyvezető: Szemes Bence

VERSENYUTASÍTÁS
A versenyutasítás egy szabályában a [DP] jelölés azt jelenti, hogy a szabály
megsértéséért járó büntetés, az óvási bizottság döntése alapján, a kizárásnál
kisebb is lehet.
1. SZABÁLYOK
1.1.A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban: RRS)
meghatározott szabályok, beleértve az RRS B függelékét, szerint rendezik. A
meghatározás (g) pontja szerint szabályok a résztvevő osztályok nemzetközi
osztályelőírásai, és a Magyar Szörf Bajnokság 2018-as versenykiírása.
1.2.A versenyzőknek meg kell felelniük a World Sailing 21. (Doppingszabályzat)
rendelkezésének.
1.3.A versenyzők a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt kötelesek viselni az
egyéni úszóeszközt, kivéve a ruházat cseréjére vagy igazítására fordított
rövid időszakokat. A szabály megsértése a versenyző számára óvás
tárgyalás nélküli kizárást jelent. Ez módosítja az RRS 40. szabályt.
1.4.Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó.
1.5.Ha a Versenykiírás és a Versenyutasítás között ellentmondás van, a
Versenyutasítás az irányadó.
2. [DP] HIRDETÉSEK
2.1.A hajók kötelezhetők, hogy a rendező szervezet által választott és
biztosított hirdetést megjelenítsék. Ha ezt a szabályt megsértik, a World
Sailing 20.9.2 rendelkezése alkalmazandó.
2.2. A rendező szervezet által választott és biztosított hirdetést a
versenyzőknek önállóan kell a vitorlán az RRS G függeléke és az
osztályelőírások szerint elhelyezni.
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3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS
3.1.A versenyen a következő osztályok indulhatnak:
• RS:X férfi
• RS:X női
• RS:X ifjúsági
• Raceboard férfi
• Raceboard női
• Formula Windsurfing
• Techno U15
• Techno U17
• Techno Plus
3.2. AZ RS:X férfi és női, és ifjúsági osztályok kivételével, minden osztályban
legalább öt (5) egység nevezése szükséges, különben ezen osztály
versenyzői együtt kerülnek értékelésre.
3.3. A nevezési díj 5000 forint minden osztály számára.
3.4. A nevezéshez a következő dokumentumok szükségesek:
• Érvényes felelőségbiztosítás, lásd SI 21.1
• Személyigazolvány
• Sportorvosi engedély a magyar versenyzőknek
• Érvényes versenyengedély vagy versenyengedélykérő lap
4. A VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA
4.1. A versenyiroda Balatonaligán, az MSZSZ vízitelepén található.
4.2. A versenyzőknek szóló közleményeket Balatonaligán, az MSZSZ vízitelepén
elhelyezett hivatalos hirdetőtáblán függesztik ki.
4.3. A közleményeket és az eredményeket a verseny Google Drive fiókjában is
közzéteszik. Egy közlemény vagy eredmény weboldalon való
közzétételének elmulasztása vagy késedelme nem képezheti orvoslati
kérelmek alapját. Ez módosítja az RRS 62. szabályt.
5. A VERSENYUTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSAI
5.1. A futamok időbeosztásának módosítását kivéve, a versenyutasítás
módosításait nem később, mint két órával a napi első lehetséges
figyelmeztető jelzés elött függesztik ki.
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6. PARTI JELZÉSEK
6.1. A parti jelzéseket Balatonaligán, az MSZSZ vízitelepén tűzik ki.
6.2. Amikor az AP lobogót a parton tűzik ki, a Versenyjelzések AP pontjában az
„1 perc” „nem kevesebb, mint 30 percre módosul.

7. VERSENYPROGRAM
7.1.A versenyprogramot az alábbi táblázat mutatja be:
Dátum

Időpont
8:10 – 10:00

2018. szeptember 22.
Szombat

2018. szeptember 23.
Vasárnap

Esemény
Nevezés

10:10

Megnyitó/kormányosi
értekezlet

10:55

Az első pályafutam
figyelmeztető jelzése

8:55

A napi első pályafutam
figyelmeztető jelzése

Az utolsó ütemezett versenynapon, 2018. szeptember 23.-án 16:00 óra után a
versenyrendezőség nem fog figyelmeztető jelzést adni.
8. FUTAMOK IDŐBEOSZTÁSA
8.1. A versenyrendezőség az alábbiak szerint tervezi a futamok lebonyolítását:
• RS:X férfi és női: 6 pályafutam
• Raceboard férfi és női: 6 pályafutam
• Techno U17, U15 és Plus: 6 pályafutam
• Formula Windsurfing: 8 pályafutam
8.2. A pályafutamok pontos beosztása a nevezés lezártával a hivatalos
hirdetőtáblán lesz kifüggesztve.
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8.3.A versenyrendezőség az időjárás függvényében a tervezett
versenyprogramtól eltérően egy versenynap maximum négy (4)
pályafutamot, a Formula Windsurfing osztálynak maximum öt (5)
pályafutamot rendezhet.

9. VERSENYTERÜLET ÉS VERSENYPÁLYÁK
9.1.A versenyterület a Balatonaliga és Balatonvilágos előtti vízterület lesz.
9.2. A futamokat cirkáló-hátszél pályákon rendezik. A pontos pályarajz a
hivatalos hirdetőbálán lesz a nevezés lezártával kifüggesztve.
10.OSZTÁLYLOBOGÓK
10.1.
Az osztálylobogók a kormányosi értekezleten kerülnek bemutatásra.
11. JELEK
11.1.
A versenyen alkalmazandó jelek felfújt műanyag henger alakú bóják
lesznek.
11.2.
A jelek pontos színei és számozásai a kormányosi értekezleten
kerülnek bemutatásra.
11.3.
A rajtelek a versenyrendezőségi jelzőhajó és egy START felirattal
ellátott citromsárga felfújt műanyag szivar alakú bója lesznek.
11.4.
A céljelek a versenyrendezőségi jelzőhajó és egy narancssárga felfújt
műanyag szivar alakú bója lesznek.
12.RAJT
12.1.
A rajteljárásoknál az RRS B3.26.1 1. módszer van érvényben.
12.2.
A rajtsorrend a kormányosi értekezleten kerül bemutatásra.
12.3.
A rajtvonal a versenyrendezőségi jelzőhajón lévő narancsszínű
lobogókat viselő árboc és a rajtjel között lesz.
13. A CÉL
13.1.
A célvonal a versenyrendezőségi jelzőhajón lévő narancsszínű és kék
lobogókat viselő árboc és a céljel között lesz.

[Versenyutasítás]

4

14.PONTSZÁMÍTÁS
14.1.
Egy (1) futam befejezése szükséges a verseny érvényességéhez.
14.2.
Ha kevesebb, vagy négy futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli
pontszáma az összes futam pontszámainak összege.
14.3.
Ha a befejezett futamok száma öt, vagy annál több, egy hajó
sorozatbeli pontszáma a legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam
pontszámainak összege.
15. IDŐKORLÁTOZÁSOK ÉS CÉLIDŐ
15.1.
A futamok tervezett cél ideje 20-25 perc.
15.2.
A célba érési időablakon (az elsőként célba érő hajót követő idő)
minden osztálynak 15 perc.
15.3.
Azok a hajók, amelyek nem érnek célba a célba érési időablakon belül,
tárgyalás nélkül DNF-ként kerülnek értékelésre. Ez módosítja az RRS 35, az
A4 és az A5 szabályokat.
16. ÓVÁSOK ÉS OROVSLATI KÉRELMEK
16.1.
Óvási űrlapok a versenyirodán kaphatók és ezeket oda kell benyújtani
a megfelelő határidőn belül.
16.2.
Az óvási határidő minden egyes osztály részére 60 perc lesz, miután
• a napi utolsó futam utolsó hajója célba ért, vagy
• kitűzték az „AP az A” felett vagy a „N az A” felett jelzést.
17. [DP] FELSZERELÉS, FELMÉRÉSI ELLENŐRZÉS
17.1.
A versenyzők felelősök azért, hogy a saját felszerelésük az
osztályelőírásoknak megfeleljenek és hogy ezeket a versenyt rendező
szervezet által kijelölt helyen tárolják.
17.2.
A verseny alatt a felszerelés ellenőrzése bármikor lehetséges.
18. HIVATALOS HAJÓK
18.1.
A versenyrendezőségi hajók fehér alapon RC felirattal ellátott lobogót
viselnek.
18.2.
A hivatalos hajók tevékenysége nem képezheti egy hajó által
kezdeményezett orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja az RRS 60.1(b)
szabályt.
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19. KORLÁTOZOTT TERÜLETEK TÁMOGATÓ HAJÓK SZÁMÁRA
19.1.
A támogató hajóknak azokon a területeken kívül kell tartózkodniuk,
ahol a hajók versenyeznek, továbbá nem tartózkodhatnak a rajtvonal
meghosszabbításában. [DP]
19.2.
Az SI 19.1 utasítás korlátozása nem vonatkozik egy olyan támogató
hajóra, amely egy veszélyben lévő hajónak vagy versenyzőnek nyújt
segítséget.
20.FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
20.1.
A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.
Lásd az RRS 4. szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt
rendező szervezet, a versenyrendezőség és a szponzorok semmiféle
felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy
halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során
vagy azt követően következik be.
21.BIZTOSÍTÁS
21.1.
Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősség
biztosítással, amely esetenként legalább 500 000 euró összegig vagy ennek
megfelelő értékig biztosítson fedezetet.
22.MÉDIAJOGOK
22.1.
A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a Magyar Szörf Szövetség
és a verseny támogatói szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják
tudósítás, reklám és egyéb célokra az eseményen készült fotó és
videofelvételeket.
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