
Reklámszabályzat 

A MAGYAR SZÖRF SZÖVETSÉG 

R E K L Á M S Z A B Á L Y Z A T A 

 

(4/200……….. számú MSZSZ elnökségi határozat) 
 

(Ez a Szabályzat a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) 20. 
rendelkezése "Hirdetési Kód" előírásainak figyelembevételével 

készült.) 
 

A Magyar Szörf Szövetség elnöksége, összhangban az ISAF 2005 - 2008. évi Vitorlázás 

Versenyszabályai Hirdetési Rendelkezéseivel, a 2005. évi versenynaptárában szereplő verse-

nyeken induló hajókon és vitorlájukon elhelyezett reklámok viselését az alábbiak szerint 

szabályozza: 

 

1 Hirdetések meghatározása 

 

E szabályzat szerint hirdetésnek minősül minden olyan kommunikációs forma, amely egy 

szervezetet, személyt, terméket, szolgáltatást, védjegyet, illetve fajtát, fogalmat abból a célból 

népszerűsít, hogy rávegyen embereket vagy szervezeteket azok megvásárlására, elismerésére 

vagy más módon való támogatására. 

 

2 Általános szabályok 

 

2.1 A hajókon, azok vitorláin és felszerelésein a 3. pontban felsorolt hirdetéseken kívül  

más hirdetés viselése tilos.  

2.2 A hirdetés és annak amit az hirdet, az általánosan elfogadott erkölcsi és etikai normáknak 

kell megfelelnie. 

2.3 A vitorlákon viselt hirdetéseknek világosan el kell különülniük a nemzeti betűjelektől és 

vitorlaszámoktól. 

2.4 Egyénileg választott, kiegészítő hirdetések, csak az MSZSZ titkársága által kiállított 

Hirdetésviselési engedély megléte esetén viselhetők. 

 

3 Hirdetés típusai 
 

3.1 Megengedett hirdetések 

 

a) Egy hajó bármely vitorláján mindkét oldalon elhelyezhető a reklám matrica, oly módon, 

hogy az egy 100 x 100 cm-es négyzetbe beleférjen. 

b) A versenyzők ruházatán és egyéni felszerelésén korlátozás nélkül helyezhető el hirdetés. 

 
 

 

3.2 Megkövetelt hirdetések 

 

Egyes meghatározott versenyeken (eseményeken), amennyiben azt a Versenykiírás előírja, a 

résztvevő valamennyi vitorlán el kell helyezni a verseny (esemény) támogatója által választott 

(előírt) hirdetést. 



 

 A hirdetések alkohol és dohányárukra nem vonatkozhatnak. 

 

 

Kategóriába sorolás : 
 

  

Az olimpiai osztály az ISAF rendelkezése alapján "C" kategóriába sorolt .  
 

 

4 Hirdetésviselési engedély 

 

A "C" kategóriába sorolt hajók, kiegészítő hirdetések-et csak az MSZSZ titkársága által 

kiállított és regisztrált hirdetésviselési engedély birtokában visehetnek. 

  

 

5 Jelen rendelkezések alapján történő óvások 

 

Amikor az óvási bizottság a tények megállapítását követően úgy dönt, hogy egy vagy 

több hajó vagy legénysége megsértette jelen rendelkezések egyik szabályát, úgy: 

- vagy figyelmezteti, 

- vagy az RRS 64/1 szabállyal összhangban a hajót kizárja (súlyos esetben a hajót több 

futamból, vagy a verseny sorozatból kizárja),  

- vagy az RRS 69.1 szabály alapján intézkedik- ha döntése az, hogy a hajó nagyfokú  

helytelen magatartást tanúsított. 


