Magyar Szörf Bajnokság 2019_
Utolsó frissítés: 2019. május 24.

VERSENYKIÍRÁS
1. Szabályok
A MSZSZ 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 (World Sailing) „A vitorlázás versenyszabályai 2017-2020” a B függelék
kiegészítéseivel (World Sailing „The Racing Rules of Sailing for 2017-2020”) – továbbiakban RRS –
valamint az adott versenyen az osztályok osztályelőírásai, figyelembe véve a „Magyar Szörf Bajnokság
versenykiírásában” szereplő változtatásokat.
2. A Magyar Szörf Szövetség 2019-es versenysorozatának résztvevő osztályai, bajnoki címei
2.1 Formula
2.2 Kis-szeles Freestyle
2.3 Kis-szeles Freestyle U14
2.4 Raceboard Női
2.5 Raceboard Férfi
2.6 Techno 293 Plus
2.7 Techno 293 U15
2.8 Techno 293 U17
2.9 Gyermek U9
2.10 Gyermek U11
2.11 Gyermek U13
2.12 RS:X Férfi
2.13 RS:X 8.5 Ifjúsági
2.14 RS:X 8.5 Női

2.15 Sebességi
2.16 Szlalom
2.17 Szlalom Ifjúsági
2.18 Windsurf Foil
3. A Magyar Szörf Bajnokság általános előírásai
Részvételi feltételek:
1. A versenyző egyesülete a Magyar Szörf Szövetség tagja, a versenyző a 2019-ess regisztrációs díját
(versenyengedély) az első teljesített versenye előtt befizeti.
2. Érvényesen nevez a versenyre, a nevezési díjat határidőre befizeti.
3. Rendelkezik érvényes sportorvosi igazolással.
4. A versenyző ismeri és elfogadja a versenyre vonatkozó minden rendelkezést és szabályt, magára nézve
kötelezőnek tartja azokat.
Az 1, 3 pontok nem vonatkoznak a külföldi versenyzőkre.
Nevezés:
Csak a versenykiírásban jelölt osztályokban, kategóriákban nevezhetnek a versenyzők. Nevezés a
versenyhelyszíneken, a versenyprogramban megadott időszakban történik. Előnevezés online a szövetség
honlapján www.hwa.hu (a versenyt megelőző nap 18:00-ig), de a verseny helyszínen kötelező a nevezési lap
aláírása. Ha egy versenyen együtt szerepel a Raceboard, Formula, Windsurf Foil, Techno 293, RS:X osztály
közül bármelyik, akkor egy versenyző egyidejűleg csak egy osztályban nevezhet ezen osztályok közül.
Versenyprogram:
A versenyprogramot az adott verseny előtt minimum egy héttel a www.hwa.hu oldalon a rendező
egyesületnek/szövetségnek a versenyutasításban közzé kell tennie.
Ajánlott versenyprogram:
Első nap:
Helyszíni nevezés: 9-10 óráig a versenyirodában, nevezéseket 10 óra után nem fogadunk el.
Megnyitó/kormányosi: 10:10-kor
Első lehetséges rajt: 11 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 18 órakor
Két naposnál hosszabb versenyek esetén a köztes napok:
Első lehetséges rajt: 9 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 18 órakor
Utolsó nap:
Első lehetséges rajt: 9 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 15 órakor
Eredményhirdetés: Az utolsó futam befutása után 1 órával.
Pontozás:
A pontozás a „legkisebb pontrendszer” szabályai szerint történik, kivéve, a Kis-szeles Freestyle és
Sebességi osztályokban, amelyekben az osztályelőírásokban foglaltak szerint történik a pontozás/értékelés.
Értékelés (év végén):
1. A Magyar Raceboard, RS-X Techno 293, Windsurf Foil, Formula és Szlalom Bajnokság
végeredményét osztályonként, az összes bajnoki verseny összes futameredménye alapján „legkisebb
pontrendszer” számítással kell kiszámolni. Minden futam végeredményéből a külföldi versenyzőket
kivesszük, majd a legjobb magyar versenyző kap 1 pontot a második 2 pontot a harmadik 3
pontot…stb. A bajnokság végső pontszámait a kieső futamokon kívül elért helyezések összege adja

2.

3.

4.

5.

meg. A Szlalom Ifjúsági osztályban a rangsor a szlalom felnőtt rangsor helyezései alapján kerül a
versenysorozat befejezésével értékelésre.
Kieső futamok: A bajnokság Raceboard, RS-X, Techno 293, Windsurf Foil, Formula, és Szlalom
osztályaiban az összes értékelt futamának 25 %-a, a bajnokság értékelésekor kiejtésre kerül. Ezen
futamszám a kerekítési szabályok figyelembevételével határozandó meg: ≤0,5 lefelé kerekítés; 0,5<
felfelé kerekítés. A versenyzők futameredményei közül a legrosszabbak adják a versenyző kieső
futamait. Sebességi osztályban nincs kieső. Kis szeles Freestyle osztályban a bajnoki fordulók
végeredményeiből esik ki a 25% az év végén.
Minden bajnoki osztály 1-3 helyezettjének kihirdetési feltétele, hogy minimum 5 versenyző
szerepeljen az adott osztályban. Minden versenyző legalább 1 érvényes futamot teljesítsen limitidőn
belül. Amennyiben 3-4 induló van egy adott osztályban, ott csak az első díj kerül átadásra év végén,
amennyiben ennél kevesebb az indulók száma, úgy nem értékeljük, ez alól az U9, U11, U13, , RS:X
8.5 női/Ifjúsági és RS:X Férfi osztály a kivétel.
A magyar bajnoki címek számításánál a külföldi versenyzők futameredményeit kivesszük, és így
számítjuk be a Magyar Bajnokságba. Ennek megfelelően a külföldi versenyzők nem szerepelhetnek a
magyar bajnoki címek értékelésénél.
Az U 14 Kis-szeles Freestyle bajnokság augusztus 18-20. között kerül megrendezésre
Balatonfűzfőn, az év végi eredmény a verseny végeredménye.

Külföldi indulók:
A Magyar Szörf Bajnokság versenyei (fordulói) nyíltak, külföldiek a magyar versenyzőkkel azonos
feltételekkel versenyezhetnek és azonos feltételekkel kerülnek értékelésre egy adott versenyen. De a magyar
bajnokságban, azaz a versenysorozat összesített értékelésében külföldiek nem szerepelhetnek.
Holtverseny szabály:
A RRS szörfversenyzésre vonatkozó „B függelék”-ének megfelelően.
Eredmények közlése:
A magyar bajnoki címek kihirdetésére a MSZSZ évzáró díjátadó ünnepségén kerül sor. A helyszínről és
időpontról a MSZSZ honlapján ad tájékoztatást.
Átlagpont kérelem:
A Magyar Bajnokság Raceboard, RS-X, Techno 293, Windsurf Foil, Formula, Kis-szeles Freestyle
osztályaiban a versenyzőknek maximum két versenyre van lehetőségük távollét miatt átlagpontot kérni.
A Szlalom osztályban az előbbi lehetőség csak 1 versenyre vonatkozik. Szlalom osztályban minimum három
megrendezett – versenyenként legalább egy érvényes futammal zárult – bajnoki verseny esetén kaphat a
versenyző egy versenyre átlagpontot.
U14 Kis-szeles Freestyle, Gyermek és Sebességi kategóriában nincs lehetőség távollét miatti átlagpontra.
Átlagpont megadásának feltétele, hogy:
1. minimum 7 nappal az érintett verseny előtt eljusson az írásos kérelem az MSZSZ elnökségéhez,
2. a távolmaradás oka külföldi IWA, ISAF vagy PWA ranglista szörfversenyen történő részvétel
legyen, vagy világbajnokság, kontinens bajnokság, világkupa. (Ezek közé nem tartozó versenyeken
történő részvétel esetén az elnökségnek lehetősége van egyedi elbírálás keretében átlagpontot adni.)
3. a külföldi versenyen való részvételről az MSZSZ elnökségének igazolást ad a versenyző (hivatalos
eredménylista).
Díjazás:
Versenyenként:
Minden versenyen, minden osztály első három helyezettje érmet kap.
Magyar bajnokság:
A bajnoki címek díjazása Raceboard, RSX, Techno 293, U 9, 11, 13 Gyermek, Szlalom, Windsurf Foil,
Formula és Kis szeles Freestyle osztályokban a verseny vagy versenysorozat futamainak összesített
eredménye alapján történik. A Szlalom Ifjúsági bajnoki cím a Szlalom felnőtt rangsor helyezései alapján
kerül a versenysorozat befejezésével értékelésre, és a sportolók díjazása is ez alapján történik.
Sebességi osztályban a Magyar Bajnokság végeredménye alapján történik a díjazás.
Díjazásban minden osztály első három helyezettje részesül, kivétel, ha 5-nél kevesebb induló van egy adott
osztályban (kivéve RS:X).

A magyar bajnoki címekkel járó díjak átadására a MSZSZ évzáró díjátadó ünnepségén kerül sor. A
helyszínről és időpontról a MSZSZ honlapján ad tájékoztatást.
4. A Magyar Szörf Bajnokság osztályainak egyedi előírásai
4.1 Formula Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Pályaverseny
Felszerelés:
A Nemzetközi Formula Osztályszövetség Osztályelőírásai szerint (International Formula Class Association
Class Rules). Foil használata nem engedélyezett.
Szélminimum:
Az „IFWCA Guidelines”-nak megfelelően. Kivétel: a szélminimum 10 csomó
Lebonyolítás:
A Formula Magyar Bajnokság más osztállyal közösen rendezett Bajnoki fordulóin a futamrendezés
lehetőségéről a versenyigazgató dönt, az osztály helyzetének figyelembevételével.
Egy versenynapon maximum 5 futamot lehet rendezni.
Ezüst csoport:
A hazai versenyeken a 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
időlimiten belül befutott (teljes pályát teljesített) utolsó versenyző után következik a befutólistán. A
bejelentés elmulasztása a futamból történő kizárását vonhatja maga után.
A Formula Magyar Bajnokságnak a része a Cseh Bajnokság (Czech Championship) Viganjban,
Horvátországban tartott, július 22-27. közötti fordulója is. A július 27-28-án rendezett bajnoki fordulón nem
lesz Formula osztály indítva.
4.2 Kis-szeles Freestyle Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Kieséses rendszer
Felszerelés:
Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés használható.
Korhatár: nincs
Szélminimum: A versenyrendezőség döntése szerint. (lehetőség szerint 15 csomó alatt)
Lebonyolítás:
- A parthoz közel, bójával kijelölt vízfelületen kerül a verseny lebonyolításra.
A versenyzőket sorsolással 4 fős csoportokba osztják, akik egy időben teljesítik futamukat (heat). A
csoportok létszáma a versenyzők számától függően változhat! Minden csoportból, kieséses rendszerben az
első két helyet elérő versenyző jut tovább, egészen a döntőig. Egy csoport (heat) versenyzési ideje a
versenyrendezőség döntése szerint 2-4 perc között módosítható.
Csak azok a manőverek számítanak az értékelésbe, amelyek a verseny pálya területén belül kerülnek
bemutatásra. Ha egy futamban két versenyző indul, akkor 1, ha 3 vagy 4 versenyző, akkor 2 a legjobb
teljesítményt nyújtó sportoló jut tovább. A kieséses rendszer egészen a döntőig tart. A döntő futam min. 3
percig kell, hogy tartson.
Értékelés:
A verseny során 3 tagú zsűri értékeli a versenyzőket. A zsűri a manőverek nehézségi foka, stílus, és
változatosság szerint értékel. Egy manőver akkor számít teljesítettnek ha a versenyző a manőver
befejezésével a deszkán maradt, és a vitorlát is a kezében tartja. Egy manővert a futam során többször is be
lehet mutatni, azonban az értékelésbe csak a legmagasabb szinten bemutatott változat vehető figyelembe.

Azok a manőverek magasabb pontszámot kapnak, amikor a vitorla és a deszka is megfordul a manőver
során.
A bírók a stílust és változatosságot 1-10 pontig terjedő skálán értékelik, törtpontok is adhatóak. A
versenyzőket mindegyik bíró értékeli.
Holtverseny
Ha pontazonosság állna elő, akkor annak javára dől el a holtverseny, akinek a döntőben magasabb értékű a
legmagasabb „bírói eredménye”.
Ha továbbra is fennáll a pontazonosság, akkor holtverseny marad a versenyzők között.
4.3 Kis-szeles U14 Freestyle Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Kieséses rendszer
Felszerelés:
Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés használható.
Korhatár: 2006. január 1. után születettek nevezhetnek csak.
Szélminimum: A versenyrendezőség döntése szerint.
Lebonyolítás:
-A verseny 2019. augusztus 18-20. között kerül megrendezésre Balatonfűzfőn, a Szt. István Kupa Magyar
Bajnoki forduló keretien belül. A parthoz közel, bójával kijelölt vízfelületen kerül a verseny lebonyolításra.
A versenyzőket sorsolással 4 fős csoportokba osztják, akik egy időben teljesítik futamukat (heat). A
csoportok létszáma a versenyzők számától függően változhat! Minden csoportból, kieséses rendszerben az
első két helyet elérő versenyző jut tovább, egészen a döntőig. Egy csoport (heat) versenyzési ideje a
versenyrendezőség döntése szerint 2-4 perc között módosítható.
Csak azok a manőverek számítanak az értékelésbe, amelyek a verseny pálya területén belül kerülnek
bemutatásra. Ha egy futamban két versenyző indul, akkor 1, ha 3 vagy 4 versenyző, akkor 2 a legjobb
teljesítményt nyújtó sportoló jut tovább. A kieséses rendszer egészen a döntőig tart. A döntő futam min. 3
percig kell, hogy tartson.
Értékelés:
A verseny során 3 tagú zsűri értékeli a versenyzőket. A zsűri a manőverek nehézségi foka, stílus, és
változatosság szerint értékel. Egy manőver akkor számít teljesítettnek ha a versenyző a manőver
befejezésével a deszkán maradt, és a vitorlát is a kezében tartja. Egy manővert a futam során többször is be
lehet mutatni, azonban az értékelésbe csak a legmagasabb szinten bemutatott változat vehető figyelembe.
Azok a manőverek magasabb pontszámot kapnak, amikor a vitorla és a deszka is megfordul a manőver
során.
A bírók a stílust és változatosságot 1-10 pontig terjedő skálán értékelik, törtpontok is adhatóak. A
versenyzőket mindegyik bíró értékeli.
Holtverseny
Ha a Kis-szeles U14 Magyar Freestyle Bajnokág végeredményében pontazonosság állna elő, akkor annak
javára dől el a holtverseny, akinek a döntőben magasabb értékű a legmagasabb „bírói eredménye”.
Ha továbbra is fennáll a pontazonosság, akkor holtverseny marad a versenyzők között.
Eredmények közlése
A versenyt végét követően a verseny végeredménye kihirdetésre kerül a Szt. István Kupa hivatalos díjátadó
ünnepségén.
4.4 Raceboard Férfi Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Pályaverseny
Felszerelés:

Az Nemzetközi Raceboard Osztály Szabályai szerint (International Raceboard Class Rules) A legnagyobb
vitorla méret 9,5 nm
Szélminimum:
5 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél nagyságától függetlenül 1 szponzorfutamot
rendezhet.
Lebonyolítás/értékelés:
amennyiben nincs meg a férfi és női osztályban a minimum 5-5, legalább egy érvényes futammal rendelkező
versenyző, úgy a két osztály Raceboard kategóriaként egyben értékelendő.
4.5 Raceboard Női Magyar Bajnokság (amennyiben 5 versenyzőnél kevesebb nevez az adott bajnoki
fordulón, úgy a férfiakkal együtt versenyeznek)
Versenyforma:
Pályaverseny
Felszerelés:
Az Nemzetközi Raceboard Osztály Szabályai szerint (International Raceboard Class Rules) A legnagyobb
vitorla méret 8,5 nm.
Szélminimum:
5 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél nagyságától függetlenül 1 szponzorfutamot
rendezhet.
Lebonyolítás/értékelés:
amennyiben nincs meg a férfi és női osztályban a minimum 5-5, legalább egy érvényes futammal rendelkező
versenyző, úgy a két osztály Raceboard kategóriaként egyben értékelendő.
4.6 Techno 293 (Plus, U15, U17) Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Pályaverseny
Felszerelés:
Az Nemzetközi Techno293 és Techno293 Plus Osztály Szabályai szerint (www.techno293.org)
Korhatár:
U 17-ben csak 2003. január 1. után, U-15-ben 2005. január 1. után születettek versenyezhetnek. Techno 293
Plus osztályban nincs korhatár.
Szélminimum:
5 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél nagyságától függetlenül 1 szponzorfutamot
rendezhet.
Lebonyolítás/értékelés:
amennyiben nincs meg az U15 és U17 osztályban a minimum 5-5, legalább egy érvényes futammal
rendelkező versenyző, úgy a két osztály Techno 293 kategóriaként egyben értékelendő.
Ezüst csoport:
A hazai versenyeken az U15-ös 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
időlimiten belül befutott (teljes pályát teljesített) utolsó versenyző után következik a befutólistán. A
bejelentés elmulasztása a futamból történő kizárását vonhatja maga után.
4.7 Gyermek U9/U11/U13 Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Pályaverseny (egyszerűsített, lehetőség szerint fél szeles)
Felszerelés:
Maximum 3 méter hosszú deszkával és maximum 5 négyzetméteres vitorlával lehet indulni.
Korhatár:
U9 kategóriában csak 2011. január 1. után születettek versenyezhetnek.

U11kategóriában csak 2009. január 1. után születettek versenyezhetnek.
U13kategóriában csak 2007. január 1. után születettek versenyezhetnek.
Egy versenyző csak egy korosztályban indulhat. Amennyiben nincs meg a minimális indulók száma az
adott osztályban, akkor egy korosztállyal feljebb sorolódik.
Szélminimum:
3 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél nagyságától függetlenül 1 szponzorfutamot
rendezhet.
4.8 RS:X Férfi Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Pályaverseny
Felszerelés:
Az RS:X osztályelőírás szerint (RS:X Class Rules).
Szélminimum:
5 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél nagyságától függetlenül versenyenként 1
szponzorfutamot rendezhet.
4.9 RS:X 8.5/Női/Ifjúsági Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Pályaverseny
Felszerelés:
Az RS:X osztályelőírás szerint (RS:X Class Rules).
Korhatár:
Férfiak csak 2001. január 1. után születettek versenyezhetnek ebben az osztályban. A hölgyeknél nincs
korlátozás. A hölgyeknek a nevezéskor el kell dönteniük, hogy RS:X 8.5 női vagy RS:X 8.5 ifjúsági
osztályban indulnak.
Szélminimum:
5 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél nagyságától függetlenül 1 szponzorfutamot
rendezhet.
Lebonyolítás, értékelés:
év közben együtt versenyeznek az ifjúsági és felnőtt női versenyzők, viszont év végén a bajnoki címek
kihirdetésekor külön lesznek értékelve RSX Ifjúsági és RSX női osztályként. Az eredmények a 8.5-es
kategória abszolút eredményei alapján lesznek kiszámolva. A versenyzők a bajnoki fordulókon RS:X 8.5
kategóriában lesznek értékelve.
4.10 Sebességi Magyar Bajnokság
Versenyforma:
GPS 10 mp-es legnagyobb átlagsebesség szabadszörfözés
Részvételi feltételek:
1.

A versenyző a Magyar Szörf Szövetség regisztrációs díját a versenyt megelőzően befizeti. Ez alól
kivétel, ha „Sebességi Sport” kategóriába nevez a versenyző, de ebben az esetben a versenyző nem vesz
részt a magyar bajnokságon, eredményei ott nem kerülnek értékelésre.

2. A verseny nevezési díját, regisztrációját megelőzően befizeti.
3. A versenyző ismeri és elfogadja a versenyre vonatkozó minden rendelkezést és szabályt, magára nézve
kötelezőnek tartja azokat.
Nevezés:

A nevezés a helyszínen történik a versenyigazgatónál, minden versenynapon 9:30-17:00 óra között.
Felszerelés:
Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés használható.
Szélminimum:
12 csomó
Lebonyolítás:
Egy versenyző eredményének elfogadáshoz a következő GPS használati feltételeknek kell megfelelni, illetve
a következő procedúrákat kell a versenyzőnek betartani:
1. Regisztráltatja GPS-ét a versenyigazgatónál, az aznapi első érvényes menetét megelőzően.
2. A versenyigazgató rögzíti a GPS-t a versenyző karján vagy felsőtestén.
3. A további aktív időszakban a GPS rögzítésén, elhelyezésén változtatni tilos. Változtatás esetén a teljes
időszak eredménye nem értékelhetővé válik.
4. Egy versenyző egy időben csak egy db regisztrált GPS-t viselhet.
5. Maximum 60 percenként a versenyzőnek leolvasásra kell jelentkeznie a versenyigazgatónál, aki ekkor
az eredményeket a GPS-ről rátölti számítógépre és hitelesíti, valamint kifüggeszti a hirdetőtáblára. Aki
65 percen túl jelentkezik a versenyigazgatónál, eredménye automatikusan semmissé válik. (indokolt
esetben a versenyigazgató az időlimitet 90 percre módosíthatja)
6. Óvás: a versenyigazgatónál kell jelezni az óvási szándékot, illetve az óvási űrlapot kérni, óvásra csak az
adott versenynapon van lehetőség
7. A versenyen csak GT-31-es, BGT-31-es, GW-52-es, GW-60-as és GW31-es GPS-ekkel lehet indulni.
8.

A Sebességi Magyar Bajnokság GPS sebességi meneteit az indulók szabad döntésük szerint, az adott
versenyhelyszíneken, az adott versenynapokon 10:00 és 18:00 óra között bármikor teljesíthetik, kivétel,
ha a verseny törlésre vagy rövidítésre kerül.

GPS bérlés lehetőségei a helyszínen: A versenyrendezőség korlátozott számban (20 db) GPS bérlési
lehetőséget biztosíthat a helyszínen. E GPS-eket 60 (90) perces időtartamokra lehet bérelni. A bérleti díj
1,000 Ft/nap (egyszeri díj, nem folyamatos bérlés!). Amennyiben nincs olyan versenyző a várólistán, aki
addig kevesebbszer ment az éppen menetét lezáró versenyzőnél a kölcsönzött GPS-el, akkor a versenyzőnek
lehetősége van újabb alkalommal 60 (90) percre elvinni a GPS-t. A GPS kiadásoknál mindig azok az
indulók élveznek előnyt, akik kevesebb alkalommal vették igénybe a szolgáltatást.
Értékelés:
A Sebességi Magyar Bajnokság GPS eredmények alapján kerül értékelésre, egyetlen sebességi paraméter
egyszeri figyelembevételével, ami a „legjobb 10 mp-es átlagsebesség”. A bajnoki címet az a nevezett
versenyző nyeri, aki a megadott versenydátumok versenyideje alatt a legjobb eredményt éri el a
versenyigazgató által hitelesített GPS eredmények alapján, azaz a leggyorsabb átlagsebességet produkálja
regisztrált szörfözése idejének bármelyik 10 mp-e alatt.
A versenyzők további sorrendje ezen eredmények csökkenő értékű sorrendbe állítása alapján alakul ki.
Minden versenyzőnek a legjobb eredményét kell figyelembe venni az értékelésnél. Sebességi Sport
kategóriában csak olyan versenyző indulhat, aki az elmúlt tíz évben nem szerepelt semelyik magyar bajnoki
osztály vagy kategória első öt helyezettje között. A Sebességi Sport kategória eredményei nem
szerepelhetnek a Sebességi Magyar Bajnokság eredményei között.

Verseny időpontja:
A 2019-es versenynaptár szerint
Helyszín: A 2019-es versenynaptár szerint
Holtverseny:
Amennyiben két, vagy több versenyző eredménye ezred pontosságig megegyezik, akkor azonos eredmény
kerül kihirdetésre.
Eredmények közlése:
Minden verseny kezdetekor a hivatalos hirdetőtáblára kifüggesztésre kerül a legutolsó versenyig bezárólag
kialakult eredmény. Az eredmények a verseny során folyamatosan elérhetőek a versenyirodán, illetve a
hivatalos hirdetőtáblán.
Az aktuális versenynapot követő 48 órán belül pedig a végeredmények felkerülnek a Magyar Szörf
Szövetség www.hwa.hu weboldalára.
4.11 Szlalom Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Szlalom
Felszerelés:
A vitorla nagysága nem haladhatja meg a 10 m²-t, kizárólag széria vitorlák használhatók. Foil használata
nem engedélyezett. Csak a nemzetközi regisztrációs listában szereplő deszkákkal lehet versenyezni:
http://www.sailing.org/37992.php
Szélminimum:
12 csomó
Lebonyolítás:
 A Szlalom Magyar Bajnokság az osztrák Szlalom Bajnoksággal közösen kerül megrendezésre
Ausztriában. Időpontok, helyszínek: TBC versenynaptár szerint

4.12 Szlalom Ifjúsági Magyar Bajnokság
Versenyforma:
Szlalom
Korhatár: 1999. január 1. után született versenyzők kerülnek értékelésre
Felszerelés:
A vitorla nagysága nem haladhatja meg a 10 m²-t, kizárólag széria vitorlák használhatók. Foil használata
nem engedélyezett. Csak a nemzetközi regisztrációs listában szereplő deszkákkal lehet versenyezni:
http://www.sailing.org/37992.php
Szélminimum:
12 csomó
Lebonyolítás:
Minden lebonyolítást érintő szabály megegyezik a Magyar Szlalom Bajnokság lebonyolítási szabályzatával.
Az értékelés különbözik. A Szlalom Ifjúsági osztályban a rangsor a szlalom felnőtt rangsor helyezései
alapján kerül a versenysorozat befejezésével értékelésre.
4.13 Windsurf Foil:

Versenyforma:
Pályaverseny
Felszerelés:
Foil:
A versenyzők egy foil szettet használhatnak:
1 db árbóc
1 db fuselage
2 db szárny szett (két első szárny, két stabilizátor szárny)
Deszka:
1 db
Vitorla:
3 db
Bukósisak viselése kötelező.
Szélminimum:
7 csomó, amennyiben a versenyrendező úgy látja, szél nagyságától függetlenül 1 szponzorfutamot
rendezhet.
Szélmaximum:
Körülményekhez mérten a rendezőség dönti el, hogy indít-e futamot. Az irányadó maximum 25
csomó.
Lebonyolítás:
A versenyzőknek upwind/downwind pályát kell teljesíteniük.
5. Versenyutasítás
A versenyutasítást legkésőbb nevezéskor kapják meg a versenyzők abban az esetben, ha a versenyigazgató
nem helyettesíti a versenyutasítást a kormányosi értekezlet közléseivel.
A bajnoki és kupafordulók versenykiírásait minimum egy héttel az adott verseny előtt a www.hwa.hu
oldalon kerül kihirdetésre.
6. Versenyterület
A versenyterület helyét a versenyutasításban, vagy a kormányosi megbeszélés során közli a
versenyrendezőség.
7. Felmérés
Minden versenyzőnek saját felelőssége, hogy felszerelése megfeleljen a vonatkozó osztályelőírásoknak.
Felmérésekre és a felszerelések ellenőrzésére a versenyek folyamán bármikor sor kerülhet.
8. Vitorlák azonosító jelei
Minden vitorlának meg kell felelnie az „RRS” G függelék előírásainak és az osztályelőírásoknak.
9. Mentőmellény
A hatósági előírásoknak megfelelő mentőmellény használata kötelező, azt minden versenyzőnek viselnie
kell. Hiányában a versenyrendezőség kizárja a versenyzőt az érintett futam(ok)ból, mely(ek)re DSQ
pontszám jár.
10. Felelősség
A versenyeken és a versenyekkel kapcsolatos eseményeken való részvétel a versenyző saját felelősségére
történik. A Magyar Szörf Szövetség, a www.hwa.hu, a versenyek szponzorai, 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.
11. Doppingellenőrzés
A versenyzőknek be kell tartaniuk az MSZSZ és a World Sailing 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.
12. Hirdetés
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.
13. Média
A versenyekre való nevezéssel a versenyző automatikusan megadja a jogot a szervezőknek ás a Magyar
Szörf Szövetségnek, 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.
14. Büntetések
Azt a versenyzőt, aki a versenyrendezőség utasítása ellenére egyáltalán nem, vagy nem 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 nem ügyel a környezet védelmére, a
versenyrendezőség kizárhatja a versenyen történő részvételből.
15. Nevezési díjak, tagsági díjak
Tagsági díjak:
-MSZSZ éves tagdíja jogi személyeknek (egyesületeknek): 20,000 Ft/egyesület/év.
-MSZSZ éves regisztrációs díja (versenyengedély) versenyzőknek: 1,000 Ft/fő/év
A Magyar Bajnokság nevezési díja:
 Pályaverseny osztályok, Kis-szeles Freestyle esetén osztályonként 10.000,- Ft/fő/év vagy
versenyenként 5.000,- Ft/fő
 Sebességi osztályban 5.000,- Ft/fő/év
 Gyermek (U9, U11, U13, U14) versenyre 1.000,- Ft/fő/év
Nevezés és versenyengedély szerzés módja: a helyszínen, vagy előzetesen a szövetség irodájában, vagy az
interneten keresztül letöltött nevezési-, versenyengedély lap elküldésével, a windsurf@hwa.hu e-mail címre.
16. Információ
Magyar Szörf Szövetség – Utassy Loránd
Mobil: +36 70 771 71 95
www.hwa.hu
e-mail: windsurf@hwa.hu

