2020. ÉVI MAGYAR SZÖRF BAJNOKSÁG

VERSENYKIÍRÁS
Utoljára frissítve (az előző verzióhoz képesti módosítások sárgával kiemelve): 2020. május 15.
1.
1.1

1.2

A VERSENYKIÍRÁS HATÁLYA, KÖZZÉTÉTELE ÉS MÓDOSÍTÁSA
A versenykiírás a bajnoki sorozat összes versenyén érvényes. A bajnoki sorozat egyes versenyeit (továbbiakban: verseny), azok helyszíneit, rendező szervezeteit és a résztvevő versenyformákat, vagy ha azon belül létezik, osztályokat az 1. melléklet sorolja fel.
A versenykiírást és annak módosításait a www.hwa.hu weboldalon teszik közzé.

2.4
2.5

SZABÁLYOK
A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban: RRS) meghatározott szabályok
szerint rendezik. Az RRS B függeléke érvényes.
[DP] Vészhelyzetet vagy a rendező szervezet által biztosított eszközök használatát kivéve,
egy szörf nem végezhet olyan hang- vagy adatátvitelt és nem vehet olyan hang- vagy adatkapcsolatot, amely nem érhető el minden szörf számára.
A versenyen alkalmazandó összes szabályban
(a) „sportoló” vagy „versenyző” a versenyen résztvevő vagy részt venni szándékozó személyt jelenti.
(b) [NP] egy olyan szabályt jelöl, amely vélt megsértése nem képezheti egy szörf általi óvás
alapját. Ez módosítja az RRS 60.1(a) szabályt.
Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó.
A nem pályaverseny versenyformák egyedi szabályait a 2. melléklet mutatja be.

3.
3.1

RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG, NEVEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ
A bajnoki sorozaton az alábbi versenyformák (osztályok) szörfjei vehetnek részt:

2.
2.1
2.2

2.3

Versenyforma

Osztály

Pályaverseny

Bic Techno 293

Open Foil
Gyermek

Freestyle
Szlalom

Kategória
Kor szerint
Plus
U17
U15
Abszolút
U19
U13
U11
U9

Raceboard
RS:X
Freestyle
Kis-szeles FS U15

Születési évek
2004-2008
2006-2010
20022008-2009
2010-2011
2012-

Nem szerint
fiú, lány
fiú, lány
fiú, lány
férfi, női
fiú, lány
fiú, lány
fiú, lány
férfi, női
férfi, női

2006Abszolút
U19

Sebességi
Wave
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férfi, női
2002férfi, női
férfi, női
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3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

4.
4.1

4.2

Bic Techno 293 osztályban a 2006, 2007 vagy 2008 években született versenyzőknek nevezésükkor kell meghatározniuk, hogy az U17 vagy U15 kategóriában versenyeznek.
A bajnoki sorozaton versenyformánként vagy ha azon belül létezik, osztályonként legalább öt,
kategóriánként legalább három szörf nevezése szükséges 2020. május 26-ig (kivéve a Sebességi és Wave versenyformában: 2020. június 30-ig) ahhoz, hogy az adott versenyforma, osztály vagy kategória ténylegesen meghirdetésre kerüljön. A bajnoki sorozaton ténylegesen
résztvevő versenyformákat és osztályokat a Magyar Szörf Szövetség a határidőt követően a
3.1 pontban szereplő táblázat frissítéseként a lehető leghamarabb közzéteszi a www.hwa.hu
weboldalon.
A magyar állampolgárságú versenyzők feleljenek meg az alábbi feltételeknek:
(a) tagja a Magyar Szörf Szövetség valamely tagegyesületének, amely megfizette a 2020.
évi tagdíját,
(b) rendelkezik érvényes sportorvosi engedéllyel, és
(c) az érvényes sportorvosi engedély birtokában megváltotta a 2020. évi versenyengedélyét
(a versenyengedély 2020. december 31-ig, de legfeljebb a sportorvosi engedély érvényességéig érvényes, megújított sportorvosi engedély birtokában a versenyengedély az
éven belül térítésmentesen hosszabbítható), hacsak a 3.3(d) pont nem alkalmazható.
(d) A versenyengedély akkor is kiadható, ha annak megváltásakor a versenyző nem rendelkezik érvényes sportorvosi engedéllyel. Ebben az esetben az érvényes sportorvosi engedélyt a bajnoki sorozat egyes versenyeire való regisztrációs időszakban, a verseny
helyszínén kell bemutatni.
A nem magyar állampolgárságú versenyzők legyenek tagjai valamely World Sailinghez tartozó
nemzeti hatóság által elismert egyesületnek vagy szervezetnek.
Versenyengedély igénylése a www.hwa.hu weboldalról letölthető versenyengedélykérő lap kitöltésével lehetséges. A versenyengedélykérő lapot (akár az érvényes sportorvosi engedélylyel) nyomtatott vagy digitális formában, személyesen vagy e-mailben kell eljuttatni a Magyar
Szörf Szövetség irodájába (1065 Budapest, Podmaniczky utca 12., windsurf@hwa.hu). Az emailben eljuttatott dokumentumok akkor tekinthetők átvettnek, ha az iroda az e-mailt visszaigazolta.
Nevezés Magyarország területén szervezett versenyek esetén:
(a) az első versenynapot megelőző napon 12:00 óráig, a Magyar Szörf Szövetség weboldalán (www.hwa.hu), vagy
(b) a verseny helyszínén, a Versenyutasításban megadott regisztrációs időszakban lehetséges.
A nem Magyarország területén szervezett versenyek nevezésével kapcsolatban az adott verseny szabályai rendelkeznek.
A versenyen résztvevő versenyzőknek a regisztrációs időszakban regisztrálniuk kell a versenyirodán. Nem pályaverseny versenyformák esetén a 2. melléklet ettől eltérő regisztrációs
módot is megkövetelhet.
Amikor egy versenyen egy osztályban, vagy ha azon belül létezik, kor szerinti kategóriában
nem regisztrál mindkét nemben legalább 3-3 szörf, a nem szerinti kategóriák nem alkalmazhatók.
RÉSZVÉTELI DÍJAK
Tagsági díj, versenyengedély:
(a) a Magyar Szörf Szövetség tagegyesületeinek éves tagdíja: 20.000 Ft.
(b) a versenyzők éves versenyengedélyének díja: 5.000 Ft/fő, a 2008. január 1-jén vagy
azután, valamint az 1959. december 31-én vagy azelőtt születetteknek: 2.000 Ft/fő.
A személyenkénti nevezési díjakat versenyformánként (osztályonként) az alábbi táblázat tartalmazza:
Versenyforma

Osztály

Nevezési díj a bajnoki sorozatra

Pályaverseny

Bic Techno 293
Open Foil
Gyermek
Raceboard
RS:X

20.000 Ft
20.000 Ft
4.000 Ft
20.000 Ft
8.000 Ft
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Kedvezményes
nevezési díj a
bajnoki sorozatra
15.000 Ft
15.000 Ft
2.000 Ft
15.000 Ft
5.000 Ft

Nevezési díj egy
versenyre
8.000 Ft
8.000 Ft
2.000 Ft
8.000 Ft
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Versenyforma

Osztály

Nevezési díj a bajnoki sorozatra

Freestyle

Freestyle
Kis-szeles FS U15

8.000 Ft
8.000 Ft
8.000 Ft
8.000 Ft
8.000 Ft

Szlalom1
Sebességi
Wave

4.3

5.
5.1

FELSZERELÉS
Az egyes osztályokban használható felszereléseket az alábbi táblázat tartalmazza:
Osztály
Bic Techno 293
Open Foil

Gyermek
Raceboard

Freestyle
Szlalom

Sebességi
Wave

5.3

6.
6.1

6.2
7.
7.1

Nevezési díj egy
versenyre

Egy osztályban a bajnoki sorozatra fizetett nevezési díj ellenében a versenyző a sorozat öszszes versenyén részt vehet.
A bajnoki sorozat kedvezményes nevezési díja a 2020. május 26-ig (kivéve Sebességi és
Wave versenyformában: 2020. június 30-ig), a 3. pontban felsorolt részvételi követelmények
teljesítésével véglegesített nevezéseknél érvényesíthető.
Az éves versenyengedély és a nevezések díja készpénzben vagy banki átutalással egyenlíthetők ki. A banki átutalás adatai:
Kedvezményezett neve:
Magyar Szörf Szövetség
Bankszámla:
Budapest Bank, 10104105-56381246-00000005
Közlemény:
Szörf Bajnokság 2020 – név, versenyforma/osztály, vitorlaszám

Versenyforma
Pályaverseny

5.2

Kedvezményes
nevezési díj a
bajnoki sorozatra
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft
5.000 Ft

RS:X
Freestyle
Kis-szeles FS U15

Felszerelés
Osztályszabály szerint.
Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés. Szkeg használata
nem megengedett, a deszka szélessége nem haladhatja meg az
1005 mm-t.
A vitorla nagysága nem haladhatja meg az 5 m 2-t, a deszka
hossza a 3,1 métert.
A World Sailing által regisztrált lista szerint:
https://www.sailing.org/41157.php
Osztályszabály szerint.
Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés.
Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés.
A World Sailing által regisztrált lista szerint:
http://www.sailing.org/37992.php
Kizárólag szériavitorlák használhatók, a vitorla nagysága nem
haladhatja meg a 10 m2-t. Foil használata nem megengedett.
Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés.
Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés.

A szörföket bármikor ellenőrizhetik a verseny ideje alatt, hogy megfelelnek-e az osztályszabályoknak vagy az 5.1 pont felszerelési szabályainak.
Az osztályszabályok vagy az 5.1 pont felszerelési szabályainak megsértéséért járó büntetések
az óvási bizottság döntése szerint akár a kizárásnál kisebbek is lehetnek.
[NP] [DP] BIZTOSÍTÁS
Minden felelős személynek (lásd az RRS 46. szabályt) rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként legalább 1.000.000 EUR összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet.
A rendező szervezet nem felelős a biztosítások érvényességének hitelesítéséért.
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A versenyzők és támogató személyeik kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a bajnoki
sorozaton vagy a versenyen. Lásd az RRS 4. szabályt, Döntés a versenyen való részvételről.
A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi
sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során
vagy azt követően következik be.

A táblázatban szereplő nevezési díjak csak a Magyarország területén szervezett versenyekre érvényesek.
A nem Magyarország területén szervezett versenyek esetén a nevezési díjról az adott verseny szabályai rendelkeznek.
1
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8.
8.1

MÉDIAJOGOK
A bajnoki sorozatra vagy a versenyre való nevezéssel a versenyzők automatikus hozzájárulásukat adják a rendező szervezetnek és a verseny támogatóinak, hogy azok szabadon, saját
belátásuk szerint készítsenek, használjanak és bármikor bemutassanak bármilyen, a versenykiírás szerinti versenyen felvett filmet vagy fényképet bármely médiumban. A versenyzők nevezésükkel tudomásul veszik, hogy az ezekben való szereplésért ellenszolgáltatás nem jár.

9.
9.1

[DP] VISELKEDÉSI SZABÁLYOK
A versenyzők és a támogató személyek a verseny hivatalos személyeitől érkező összes észszerű kérésnek feleljenek meg.

10. [DP] AZONOSÍTÁS ÉS HIRDETÉSEK
10.1 Amikor a rendező szervezet biztosítja, a szörfök vagy a versenyzők kötelezhetők arra, hogy
az utasítások szerint helyezzék el magukon, jelenítsék meg vagy viseljék az alábbiakat:
(a) mezek az összes versenyző számára,
(b) eseményhirdetések,
(c) kamerák, és
(d) nyomkövető eszközök.
10.2 Amikor a rendező szervezet eseményhirdetések elhelyezését és megjelenítését írja elő, a matricákat a vitorla mindkét oldalán, a bum feletti két latni közötti tartományban, közvetlenül a
tartomány felső latnija alatt, azzal párhuzamosan, a vitorla hátsóélétől legfeljebb 150 mm-re
kell elhelyezni. A 3. melléklet példaként bemutatja az eseményhirdetések elhelyezését néhány
vitorlán.
10.3 Amikor a rendező szervezet nyomkövető eszközök használatát írja elő, azt minden érintett
szörfnek a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt el kell helyeznie magán. A nyomkövető
eszközök a versenyirodán, a napi első futam figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja előtti
90 perctől kezdődően érhetők el. A nyomkövető eszközöket minden nap az osztály saját óvási
határidején belül ugyanoda kell visszajuttatni.
11. [DP] [NP] BIZTONSÁG
11.1 A versenyzők a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt, kivéve a ruházat cseréjére vagy igazítására fordított rövid időszakokat, kötelesek az egyéni úszóeszközt viselni.
11.2 Azok a szörfök, amelyek nem hagyják el a partot egy tervezett futamra, azonnal értesítsék a
versenyirodát.
11.3 Azok a szörfök, amelyek kiállnak egy futamból
(a) ha lehetséges, értesítsék a versenyrendezőséget, mielőtt elhagyják a versenyterületet,
vagy
(b) a lehető leghamarabb értesítsék a versenyirodát.
11.4 AP a H felett jelentése a parton kitűzve: „További utasításig a szörfök nem hagyhatják el a
partot.” Ez kiegészíti az RRS Versenyjelzések AP a H felett szakaszát.
11.5 Amikor a versenyutasítás előírja, következő ki- és bejelentkezési rendszer érvényes:
(a) A versenynapokon minden vízreszállás előtt minden egyes versenyzőnek az előírt
nyomtatványon személyes aláírásával ki kell jelentkeznie (sign-out).
(b) A partot érést követő 30 percen belül, de legkésőbb a saját óvási határidején belül minden egyes versenyzőnek az előírt nyomtatványon személyes aláírásával be kell jelentkeznie (sign-in).
12. A VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA
12.1 A versenyzőknek szóló közleményeket a versenyiroda közelében elhelyezett hivatalos hirdetőtáblán függesztik ki.
12.2 A versenyutasítás módosításait nem később, mint két órával annak a futamnak a tervezett
ideje előtt függesztik ki, amikor azok hatályba lépnek. A futamok időbeosztásának módosítását
a hatályba lépést megelőző napon 20:00 óráig függesztik ki.
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12.3 Az osztálylobogókat az alábbi táblázat tartalmazza.
Osztály
Lobogó
Bic Techno 293 Fehér alapon Bic Techno 293 osztályjelzés
Open Foil
Fehér alapon Foil osztályjelzés (F betű)
Gyermek
Versenyutasítás szerint
Raceboard
Fehér alapon Raceboard osztályjelzés (R betű)
RS:X
Fehér alapon Raceboard osztályjelzés (R betű)
13. [DP] SZÖRFÖK TÁROLÁSA
13.1 A szörföket, amikor a parton vannak, a kijelölt helyükön kell tárolni.
14. IDŐBEOSZTÁS
14.1 Az első futam figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja az első versenynapon 11:00 óra.
14.2 Az utolsó ütemezett versenynapon 15:00 óra után nem fognak figyelmeztető jelzést adni.
15. SZÉLSEBESSÉG-HATÁRÉRTÉKEK
15.1 Az alábbi táblázatban szereplő versenyformák (osztályok) esetén, amikor a szélsebesség értéke kisebb, mint a jelzett határérték, a versenyrendezőség halaszthatja egy futam rajtját, vagy
elrajtolt futamot érvényteleníthet. A versenyrendezőség szélsebesség-határértékek alapján
hozott döntései nem képezhetik orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja az RRS 62.1(a) szabályt.
Versenyforma / Osztály
Határérték
Open Foil
8 csomó
Freestyle (osztály)
14 csomó
Szlalom
12 csomó
Sebességi
12 csomó
16. RAJT
16.1 A szörfök figyelmeztetése céljából, egy rövidesen kezdődő futam vagy rajteljárás esetén legalább öt perccel a figyelmeztető jelzés előtt kitűzésre kerül a rajtvonalon a narancsszínű lobogó egy hangjellel.
16.2 [DP] Amely szörfök figyelmeztető jelzését még nem adták, a többi futam rajteljárásának idejére
távolodjanak el a rajtterületről. A rajtterület a rajtvonal bármely pontjától mért 50 méteres távolság.
16.3 Amely szörf a rajtjelzését követő négy percen belül nem rajtol el, tárgyalás nélkül el nem rajtolt
(DNS) szörfként kerül értékelésre. Ez módosítja az RRS A4 és A5 szabályokat.
16.4 A következő futamok figyelmeztető jelzéseit a lehető leghamarabb fogják adni.
17. CÉL
17.1 Bic Techno 293 U15 kategóriában és Open Foil osztályban a szörfök választhatják, hogy egy
kör megtétele után célba érnek. A célba érés meghatározása ebben az esetben kiegészül
azzal a követelménnyel, hogy a versenyzőnek az „ezüst csoport” kiáltással kell jeleznie a versenyrendezőség felé, amely ezt visszaigazolja.
18. IDŐKORLÁTOZÁSOK ÉS CÉLIDŐ
18.1 Egy futam időkorlátozása 40 perc.
18.2 Ha egy szörf sem kerülte az első jelet a rajtjelzést követő 10 percen belül, a versenyrendezőségnek érvénytelenítenie kell a futamot.
18.3 Azok a szörfök, amelyek nem érnek célba az elsőként célba erő szörföt követő 15 percen belül,
tárgyalás nélkül DNF-ként kerülnek értékelésre. Ez módosítja az RRS 63.1 és A5 szabályokat.
18.4 Egy futam célideje 20 perc. A célidő teljesíthetetlensége nem képezheti orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja az RRS 62.1(a) szabályt.
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19. PONTSZÁMÍTÁS EGY VERSENYEN
19.1 A verseny érvényességéhez egy futam befejezése szükséges.
19.2 A versenyen nem magyar állampolgárok a magyar versenyzőkkel azonos feltételekkel vehetnek részt, és együttesen kerülnek értékelésre.
19.3 Az egyes kategóriák futamonkénti újraszámolással kerülnek értékelésre.
19.4 Az ezüst csoportban célba ért szörfök közül az első az időkorlátozáson belül célba ért utolsó,
teljes pályát végigvitorlázott szörfnél eggyel nagyobb pontszámot kap. A többi ezüst csoportban célba ért szörföt őt követően sorban kell értékelni.
19.5 A kifüggesztett eredményekben feltételezett hibák esetén a szörfök a versenyirodán kapható
űrlap kitöltésével kérhetik az eredmények felülvizsgálatát.
20. PONTSZÁMÍTÁS A BAJNOKI SOROZATBAN
20.1 Amikor egy versenyformában, vagy ha azon belül létezik, osztályban egy érvényes versenyt
fejeztek be, a bajnoki sorozat eredménye megegyezik a verseny eredményével.
20.2 Amikor egy versenyformában, vagy ha azon belül létezik, osztályban egynél több érvényes
versenyt fejeztek be:
(a) a bajnoki sorozat eredményét az összes verseny összes futamának pontszáma felhasználásával kell számítani úgy, hogy az egyes futamok pontszámait a nem magyar állampolgárságú versenyzők nélkül újra kell számolni. Nem magyar állampolgárságú versenyzők nem szerepelhetnek a Magyar Bajnokság eredményeiben.
(b) a bajnoki sorozat pontszáma az összes futam számának egynegyedében (a kerekítés
általános szabályai szerint: 0,5 alatt lefelé, legalább 0,5 esetén felfelé kerekítve) elért
legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege.
(c) a holtversenyeket a RRS B8.A8 szabálya szerint kell feloldani.
20.3 Az egyes kategóriák futamonkénti újraszámolással kerülnek értékelésre.
20.4 A versenyzők távollét miatt az alábbiak szerint kérhetnek átlagpontot versenyeken:
(a) a versenyző legalább 7 nappal az érintett verseny előtt nyújtson be írásbeli kérelmet a
Magyar Szörf Szövetség Elnökségéhez,
(b) a távollét oka külföldi IWA, WS, IFCA vagy PWA ranglista szörfversenyen, világbajnokságon, kontinensbajnokságon vagy világkupán való részvétel legyen. (További versenyeken történő részvétel esetén az Elnökség egyedi elbírálás szerint hozhat döntést.)
(c) a versenyző a külföldi versenyen való részvételről nyújtson be igazolást (például (hivatalos eredménylista) a Magyar Szörf Szövetség Elnökségének.
Ha kevesebb, mint három érvényes versenyt fejeztek be a bajnoki sorozatban, nem adható
távollét miatti átlagpont. Ha három vagy négy versenyt fejeztek be, legfeljebb egy verseny
futamaira, ha legalább öt versenyt fejeztek be, legfeljebb két verseny futamaira adható távollét
miatti átlagpont.
Átlagpont számításánál az érintett verseny(ek) futamaira kapott pontszámok legyenek egyenlők az érintett futamok kivételével a bajnoki sorozat összes futamában elért pontszámok átlagával a legközelebbi tizedre kerekítve (0,05 felfelé kerekítve).
20.5 A bajnoki sorozat eredményeit a www.hwa.hu weboldalon teszik közzé. A közzétett eredményekben feltételezett hibák esetén a szörfök a közzétételtől számított egy héten belül, a Magyar Szörf Szövetség irodájához benyújtott írásos kérelemben kérhetik az eredmények felülvizsgálatát.
21. ÓVÁSOK ÉS ORVOSLATI KÉRELMEK
21.1 Óvási űrlapok a versenyirodán elérhetők. Az óvásokat és az orvoslati vagy az ismételt megnyitásra vonatkozó kérelmeket oda kell benyújtani a megfelelő határidőn belül.
21.2 Az óvási határidő minden egyes osztály részére 60 perc, miután
(a) a napi utolsó futam utolsó szörfje célba ért, vagy
(b) kitűzték az „AP az A felett” vagy az „N az A felett” jelzést.
Azonban amikor a parton tűzték ki az „AP az A felett” jelzést, az óvási határidő a jelzés kitűzését követő 30 perc. Több esemény bekövetkezésekor a későbbi időpontot kell figyelembe
venni.
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21.3 Az óvási határidőt követően a lehető leghamarabb kifüggesztik a közleményeket, hogy tájékoztassák a versenyzőket azokról a tárgyalásokról, amelyeken felek, vagy amelyeken tanútanúként nevezték meg őket. A tárgyalásokat a versenyiroda közelében lévő versenybírói szobában tartják.
21.4 A versenyrendezőség vagy az óvási bizottság óvásairól szóló közleményeket a szörfök RRS
61.1(b) szabály szerinti értesítése céljából kifüggesztik.
21.5 Egy sorozat utolsó ütemezett versenynapján egy, az óvási bizottság egy döntésére alapozott
orvoslati kérelmet nem később, mint 30 perccel a döntés kifüggesztését követően kell benyújtani. Ez módosítja az RRS 62.2 szabályt.
22. HIVATALOS HAJÓK
22.1 A hivatalos hajók jelöléseit az alábbi táblázat tartalmazza.
Hajó típusa
Jelzés
Versenyrendezőség
fehér alapon RC felirat
22.2 A hivatalos hajók tevékenysége nem képezheti szörfök által kezdeményezett orvoslati kérelmek alapjait. Ez módosítja az RRS 60.1(b) szabályt.
23. DÍJAK
23.1 Egy versenyen minden kategória első három helyezettje éremdíjazásban részesül. A rendező
szervezet döntése értelmében további díjak kerülhetnek kiosztásra (pl. Bic Techno 293 U13).
23.2 A bajnoki sorozatban minden egyes kategóriában:
(a) ötnél kevesebb díjazásra jogosult szörf esetén az első helyezett,
(b) legalább öt díjazásra jogosult szörf esetén az első három helyezett díjazásban részesül.
A bajnoki sorozaton díjazásra jogosultak azok a szörfök, amelyek legalább egy futamon végigvitorlázták a pályát és célba értek az időkorlátozáson belül. Az RS:X és Gyermek osztályokban a díjazásra jogosultak számától függetlenül a kategóriák első három helyezettjei díjazásban részesülnek.
23.3 A Magyar Bajnoki címek és helyezések kihirdetésére a Magyar Szörf Szövetség évzáró díjátadó ünnepségén kerül sor. A helyszínről és időpontról a www.hwa.hu weboldalon adnak tájékoztatást.
24. VERSENYUTASÍTÁS
24.1 A Versenyutasítás elektronikus formában legkésőbb az első versenynap előtt egy héttel a
www.hwa.hu weboldalon lesz elérhető. A versenyutasítás nyomtatott példányai a regisztráció
ideje alatt a versenyirodán vehetők át.
25. [DP] TÁMOGATÓ HAJÓK ÉS TÁMOGATÓ SZEMÉLYEK
25.1 A támogató hajók azok a hajók, amelyek fedélzetén legalább egy támogató személy tartózkodik.
25.2 A támogató hajóknak erősen ajánlott működő VHF rádiót a fedélzeten tartani.
25.3 A támogató hajók vezetői és a hajón tartózkodó legénység számára erősen ajánlott a vízen
tartózkodás teljes időtartama alatt az egyéni úszóeszköz vagy mentőmellény viselése, amikor
a motor működésben van.
25.4 A bukóslussz használata erősen ajánlott, amikor a motor működésben van.
25.5 Drónok használata támogató hajók számára tilos.
25.6 A támogató hajóknak azokon a területeken kívül kell tartózkodniuk, ahol szörfök versenyeznek,
továbbá nem tartózkodhatnak
(a) bármely versenyben lévő szörfhöz 50 méternél közelebb,
(b) a rajtvonalhoz a szél alatti oldalon vagy a rajtjelekhez 50 méternél közelebb az előkészítő
jelzéstől addig, amíg az összes szörf el nem hagyta a rajtterületet vagy a versenyrendezőség nem jelzett halasztást, általános visszahívást vagy érvénytelenítést,
(c) bármely versenyben lévő szörf és a következő pályajel között,
(d) bármely pályajelhez 50 méternél közelebb, amikor a szörfök a pályajel közelében vannak, és
(e) a célvonalhoz 50 méternél közelebb, amikor a szörfök célba érnek.
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25.7 A támogató hajóknak úgy kell közlekedniük a versenyterület körül, hogy hullámkeltésükkel a
lehető legkevésbé zavarják a versenyben lévő szörföket. Az öt csomónál gyorsabban haladó
hajók bármely versenyben lévő szörftől legalább 150 méter távolságot tartsanak.
25.8 A 25.6 és 25.7 pontok korlátozásai nem vonatkoznak egy olyan támogató hajóra, amely egy
veszélyben lévő szörfnek vagy versenyzőnek nyújt segítséget.
25.9 A támogató hajóknak követniük kell a versenyrendezőség összes, VHF rádión adott utasítását.
Ellentmondás esetén ezek az utasítások felülírják a támogató hajókra és támogató személyekre vonatkozó szabályokat.
26. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
26.1 További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Magyar Szörf Szövetséggel:
Utassy Loránd
Mobil: +36 70 771 71 95
Weboldal: www.hwa.hu
E-mail: windsurf@hwa.hu
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1. MELLÉKLET
A BAJNOKI SOROZAT VERSENYEI

Sebességi Magyar Bajnokság4
2020. szeptember
Rip Curl Kupa
2020. május 30-31.
MSZA Central European Cup
2020. június 13-14.
Beach Fesztivál
2020. június 19-21.
Szpari Kupa
2020. július 10-12.
Gyerekbajokság I. – Rip Curl Kupa
2020. július 18. (tartaléknap: 19.)
Gyerekbajnokság II. – WSC Kupa
2020. augusztus 15. (tartaléknap: 16.)
Szent István Kupa
2020. augusztus 20-21.
Wave Magyar Bajnokság
2020. augusztus 25-29.

Balatonvilágos

Magyar Szörf Akadémia

X

X

X

Balatonfűzfő

Balatonfűzfő Szörf Klub

X

X

X

Balatonföldvár

Spartacus Vitorlás Egylet

X

X

X

Balatonvilágos

Körte HVSE

X

Siófok

Wind Sport Club

X

Alsóörs/Balatonaliga

Magyar Szörf Akadémia

Prassonissi (GRE)

Körte HVSE

Wave

X

Sebességi

X

Szlalom3

X

Kis-Szeles FS U15

Magyar Szörf Akadémia

Freestyle3

Balatonvilágos

RS:X2

TandT Sport Kft.

Raceboard

Zamárdi

Gyermek

Helyszín

Rendező szervezet:
Magyar Szörf Szövetség,
együttműködve az alábbi szervezettel

Open Foil

Verseny neve
Verseny ideje

Bic Techno 293

Résztvevő versenyformák
(osztályok)

X

X

X

X

X
X

Az RS:X osztály versenyét a Rip Curl Kupáról egy későbbi versenyre (legkorábban a Szpari Kupára) halasztották.
A Freestyle és Szlalom versenyeket a 2. melléklet tartalmazza.
4 Pontos dátumról később döntenek. Tartalékidőpontot jelölnek ki, ha a verseny nem érvényes.
2
3
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2. MELLÉKLET
A NEM PÁLYAVERSENY VERSENYFORMÁK SZABÁLYAI
FREESTYLE VERSENYEK SZABÁLYAI
A SZAKASZ – FREESTYLE OSZTÁLY
FS1.
FS1.1

VERSENYFORMA
Video expression session

FS2.
FS2.1

REGISZTRÁCIÓ
A versenyen résztvevő versenyzőknek a regisztrációs időszakban regisztrálniuk kell a
https://freestyle.windsurfing.hu weboldalon.

FS3.
FS3.1

LEBONYOLÍTÁS
Az első verseny 2020. május 1. után kerülhet megrendezésre. A versenyek idejéről és helyszínéről a nevezéskor megadott e-mail címen, a www.hwa.hu és a www.windsurfing.hu
weboldalakon tájékoztatják a résztvevőket.
A helyszínen, a verseny előtti versenyzői megbeszélésen meghatározásra kerül, hogy pontosan mettől meddig tart a futam. A partról egy operatőr videokamerával felvételt készít a
szörfök manővereiről. A szörfök sorban, egymás után, mindkét irányból besiklanak a kamera előtt bójákkal kijelölt területre, és ott mutatják be a manővereiket. A verseny egész
ideje alatt, lehetőség szerint mindenkiről készül felvétel, aki a bójákkal kijelölt pályán manőverez.
Az így elkészült felvételekből egyperces összeállítások készülnek, amelyekre a versenyző
által kiválasztott manőverek kerülnek fel. A felvételen speciális effekteket nem lehet alkalmazni, a manővereket végig láthatóvá kell tenni, a videó letöltőjének – azaz a bíróknak –
látnia kell, hogy az adott manőver sikeres volt-e vagy sem.

FS3.2

FS3.3

FS4.
FS4.1
FS4.2

FS4.3

FS4.4

FS4.5

FS4.6

PONTSZÁMÍTÁS
A versenyek pontszámítása módosítja az RRS B11.A1 és B11.A2 szabályokat.
A versenyzők magyar bajnokságban elért helyezése két eredmény súlyozott összesítéséből születik. Az egyik a bírók által adott pontok átlagának 1,4 szeres szorzata (bírói eredmény), a másik az internetes közönségszavazatok pontszámainak átlaga (közönségeredmény). (A bírói eredmény súlyozására azért van szükség, mert a nagy részben laikus szavazók véleménye jobban súlyozza a „látvány” értékelését, mint a „nehézségi fokot”.)
A versenyek értékelésének alapja:
A versenyeken indulókról készült felvételekből egyperces videó-összeállítások készülnek,
amelyek a www.windsurfing.hu weboldalon közzétételre kerülnek.
Versenyek bírói értékelése:
A bírók 1 és 9 pont között értékelik a versenyzők videón látható teljesítményét. A versenyzőket mindegyik bíró értékeli. „Bírói eredményként” a legmagasabb és legalacsonyabb bírói
pontszámok kihagyásával számított átlagpont 1,4 szeresét kapják a versenyzők. (A két bíró
eredményének figyelmen kívül hagyása, az egyedi, bírói előny- vagy hátrány okozás vélelmét zárja ki.)
Versenyek közönség általi értékelése:
A www.windsurfing.hu weboldalon szavazók [Név, Cím, E-mail cím, Telefonszám] megadása után 1-9-es egész számú skálán pontozzák minden versenyző futamát. A versenyzők így kapott pontjainak átlaga adja meg a közönségeredményt. Az internetes szavazás
nyilvános, a leadott szavazatok mellett a szavazat leadójának neve is szerepel.
Versenyek értékelése:
A bírói eredmény és a közönség eredmény összege adja meg a versenyzők pontszámát.
Ezek csökkenő sorrendbe állítása adja meg a verseny végső sorrendjét. A legtöbb ponttal
rendelkező versenyző lesz az első helyezett, stb.
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FS4.7

FS4.8

Ha a végeredményben holtverseny van, azt annak a szörfnek a javára kell eldönteni, amelyiknek magasabb bírói eredménye van. Ha a holtverseny még mindig fennáll, az eredmény
a holtversennyel érvényes.
Az internetes szavazás a videók közzétételét követően 10 naptári nappal zárul le. Az adatok
feldolgozása után, a 11. napon a verseny eredményét a www.hwa.hu és a www.windsurfing.hu weboldalakon teszik közzé.

B SZAKASZ – KIS-SZELES FREESTYLE U15 OSZTÁLY
FS5.
FS5.1

VERSENYFORMA
Kieséses rendszer

FS6.
FS6.1
FS6.2

LEBONYOLÍTÁS
A verseny lebonyolításra a parthoz közel, bójákkal kijelölt vízfelületen kerül sor.
A versenyzőket sorsolással 4 fős menetekbe osztják. A menetekben résztvevő szörfök
száma a versenyzők számától függően változhat.
Ha egy menetben kettő szörf vesz részt, akkor a jobb, ha három vagy négy szörf vesz részt,
akkor a két legjobb eredményt elérő szörf jut tovább. Ez módosítja az RRS B10.37.4(d)
szabályt. A kieséses rendszer egészen a döntőig tart.
Egy menet versenyzési ideje a versenyrendezőség döntése szerint 2-3 perc között módosítható.

FS6.3

FS6.4

FS7.
FS7.1
FS7.2

FS7.3

PONTSZÁMÍTÁS
A bírók a manőverek nehézségi fokát, a stílust és változatosságot 1-10 pontig terjedő skálán pontozzák, törtpontok is adhatók.
Egy manőver akkor számít teljesítettnek, ha a versenyző a manőver befejezésével a deszkán maradt, és a vitorlát is a kezében tartja. Egy manőver a menet során többször is bemutatható, 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.

SZLALOM VERSENYEK SZABÁLYAI
SL1.
SL1.1

VERSENYEK
A bajnoki sorozatot egy Magyarországon és egy Ausztriában befejezett verseny alkotja. A
versenyek idejéről és helyszínéről a www.hwa.hu weboldalon tájékoztatják a résztvevőket.

SL2.
SL2.1

PONTSZÁMÍTÁS
Az U19 kategória egy versenyen és a bajnoki sorozatban is az abszolút sorrendből történő
kiemeléssel, újraszámolás nélkül kerül értékelésre. Ez módosítja a Versenykiírás 19.3 és
20.3 pontjait.

SEBESSÉGI VERSENYEK SZABÁLYAI
SE1.
SE1.1

VERSENYFORMA
GPS 10 mp-es legnagyobb átlagsebesség szabadszörfözés.

SE2.
SE2.1

RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG, NEVEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ
A bajnoki sorozatban nem résztvevő szörfök nevezhetnek Sebességi Sport kategóriában.
Sebességi Sport kategóriában csak olyan versenyző nevezhet, aki az elmúlt tíz évben nem
szerepelt valamely magyar bajnoki osztály vagy kategória első öt helyezettje között. Sebességi Sport kategóriában a nevezés díja személyenként 3.000 Ft.
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SE2.2

A bajnoki sorozat résztvevői számára a regisztráció, a Sebességi Sport kategória résztvevői számára a nevezés a verseny helyszínén, minden versenynapon 9:30-17:00 óra között
történik a versenyirodán.

SE3.
SE3.1

LEBONYOLÍTÁS
Egy versenyző eredményének elfogadáshoz a következő GPS használati feltételeknek kell
megfelelni, valamint a következő követelményeket kell a versenyzőnek betartani:
(a) Regisztráltatja GPS-ét a versenyigazgatónál, az aznapi első érvényes menetét megelőzően.
(b) A versenyigazgató rögzíti a GPS-t a versenyző karján vagy felsőtestén.
(c) A további aktív időszakban a GPS rögzítésén, elhelyezésén változtatni tilos. Változtatás esetén a teljes időszak eredménye nem értékelhetővé válik.
(d) Egy versenyző egy időben csak egy darab regisztrált GPS-t viselhet.
(e) 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).
(f)
Óvás: a versenyigazgatónál kell jelezni az óvási szándékot, illetve az óvási űrlapot
kérni, óvásra csak az adott versenynapon van lehetőség
(g) A versenyen csak GT-31-es, BGT-31-es, GW-52-es, GW-60-as és GW31-es GPSekkel lehet indulni.
(h) 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 2.000 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.

SE3.2

SE4.
SE4.1

SE4.2

SE4.3
SE4.4

SE4.5

PONTSZÁMÍTÁS
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. A Sebességi Sport kategória eredményei nem szerepelhetnek a Sebességi Magyar
Bajnokság eredményei között.
Holtverseny: Amennyiben két, vagy több versenyző eredménye ezred pontosságig megegyezik, akkor azonos eredmény kerül kihirdetésre.
Minden verseny kezdetekor a hivatalos hirdetőtáblára kifüggesztésre kerül a legutolsó versenyig bezárólag kialakult eredmény. Az eredmények a verseny során folyamatosan elérhetőek a versenyirodán és a hivatalos hirdetőtáblán.
A verseny eredményét a versenyt végét követően 48 órán belül a www.hwa.hu weboldalon
teszik közzé.
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WAVE VERSENYEK SZABÁLYAI
W1.
W1.1

VERSENYFORMA
Kieséses rendszer

W2.
W2.1

REGISZTRÁCIÓ
A versenyen résztvevő versenyzőknek a regisztrációs időszakban regisztrálniuk kell az
info@alpesiclub.hu e-mail címen.

W3.
W3.1

SZÉL- ÉS HULLÁM LIMIT
A versenyrendezőség döntése szerint.

W4.
W4.1

LEBONYOLÍTÁS
A versenyzőket sorsolással (kiemelés a legutóbbi Wave bajnokság eredményei alapján) 46 fős menetekbe osztják. A menetekben résztvevő szörfök száma a versenyzők számától
függően változhat.
Minden menetből az első két helyet elérő szörf jut tovább. Ez módosítja az RRS B10.37.4(c)
szabályt. A kieséses rendszer egészen a döntőig tart.
Egy menet versenyzési ideje 20 perc.

W4.2
W4.3
W5.
W5.1

W5.2
W5.3

PONTSZÁMÍTÁS
A bírók 1 és 10 pont között – akár tört számos pontszámmal – értékelik a versenyzők teljesítményét. Egy szörf menetbeli eredményét (a döntőben is) a két legjobb ugrás és a két
legjobb hullámlovaglás összértéke adja.
Holtversenyeket az RRS B11.A2 szabálya szerint kell feloldani.
A verseny eredményét a versenyt végét követően 48 órán belül a www.hwa.hu weboldalon
teszik közzé.
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3. MELLÉKLET
ESEMÉNYHIRDETÉSEK ELHELYEZÉSE

Bic Techno 293
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