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2019 MSZA KUPA 
SPILER SZÖRF MAGYAR BAJNOKSÁG II. FORDULÓ 

CENTRAL EUROPEAN CUP 
 

BALATONALIGA, 2019. JÚNIUS 7-10. 
 

Rendező szervezet: Magyar Szörf Akadémia SE 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 
JELÖLÉSEK: 
[DP] A szabály megsértéséért járó büntetés az Óvási Bizottság döntésétől függ, és akár a 

kizárásnál enyhébb is lehet. 
[NP] A szabály megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás alapját. Ez módosítja az 

RRS 60.1(a) szabályt. 
 
1. SZABÁLYOK 
1.1. A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban RRS) meghatározott sza-

bályok szerint rendezik. Az RRS B függeléke érvényes. A szabály meghatározásának 
(g) pontja szerinti más dokumentum a Magyar Szörf Bajnokság versenykiírása. 

1.2. Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó. 
 
2. HIRDETÉSEK 
2.1. A szörfök kötelezhetők, hogy a rendező szervezet által választott és biztosított hirde-

tést megjelenítsék. Ha ezt a szabály megsértik, a World Sailing 20.9.2 rendelkezése 
alkalmazandó. [DP] 

 
3. JOGOSULTSÁG, NEVEZÉS, RÉSZVÉTELI DÍJ 
3.1. A versenyen az alábbi osztályok szörfjei indulhatnak: 

(a) Formula, 
(b) Windsurf Foil, 
(c) RS:X 8.5 (női, ifjúsági), 
(d) RS:X (férfi), 
(e) Raceboard (abszolút, master, grand master, veterán, női), 
(f) Bic Techno 293 (Plus, U17, U15, fiú, lány), és 
(g) Kis-szeles Freestyle. 

3.2. A Raceboard és a Bic Techno 293 osztályokban a féri és női (fiú és lány) versenyzők 
akkor kerülnek külön értékelésre, ha mindkét nemben legalább 5-5 szörf nevez. A to-
vábbi zárójelben szereplő kategóriák (korcsoportok és nemek) értékelése a nevezők 
számától függetlenül megtörténik. 

3.3. A nevezési díj 5.000  t minden osztály versenyzőjének. A magyar versenyzőknek 
lehetőségük van az adott osztályban éves nevezési díjat fizetni, amelynek összege 
10.000  t osztály. Előnevezéseket elfogadunk e-mailen (windsurf@hwa.hu), regisztrál-
ni a helyszínen szükséges. 

3.4. A regisztráció során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni: 
(a) felelősségbiztosítás, 
(b) személyi igazolvány, 
(c) sportorvosi engedély (magyar állampolgárságú versenyzők számára). 

  

mailto:windsurf@hwa.hu
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4. IDŐBEOSZTÁS 
4.1. Versenyprogram 

Tevékenység Időpont 

Nevezés és regisztráció 2019. június 7. 16:00-20:00 
2019. június 8. 7:30-8:30 

Megnyitó és első csapatvezetői értekezlet 2019. június 8. 9:00 

Első figyelmeztető jelzés tervezett időpontja 2019. június 8. 10:30 

Utolsó lehetséges figyelmeztető jelzés 
(Raceboard (abszolút, master, grand master, veterán, 
női) és Bic Techno 293 (Plus, U17, U15, fiú, lány) osz-
tályoknak) 

2019. június 9. 15:00 

Utolsó lehetséges figyelmeztető jelzés 
(Formula, Windsurf Foil, RS:X 8.5 (női, ifjúsági), RS:X 
(férfi) és Kis-szeles Freestyle osztályoknak) 

2019. június 10. 15:00 

4.2. Versenynapok és tervezett futamok száma: 

Osztályok Versenynapok Futamok száma 

Raceboard (abszolút, master, grand master, 
veterán, női), Bic Techno 293 (Plus, U17, U15, 
fiú, lány) 

2019. június 8-9. 8 

Formula, Windsurf Foil, RS:X 8.5 (női, ifjúsá-
gi), RS:X (férfi) 

2019. június 8-10. 12 

Kis-szeles Freestyle 2019. június 8-10. kieséses 

 
5. FELSZERELÉS ÉS FELMÉRÉS 
5.1. A rendező szervezet nem biztosít felszerelést a versenyzők számára. 
5.2. A szörföknek 2019. június 8-án 10:00 órától meg kell felelniük az RRS 78.1 szabály-

nak. 
 
6. VERSENYUTASÍTÁS 
6.1. A versenyutasítás nyomtatott példányai a regisztráció idejének kezdetétől a verseny 

helyszínén működő versenyirodán lesznek elérhetők. 
 
7. HELYSZÍN 
7.1. A verseny a Club Aliga (8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.) területén, a balatonaligai 

Szörf Központban kerül lebonyolításra. 
 
8. PÁLYÁK 
8.1. A pályaversenyeket cirkáló-hátszél vagy trapéz pályákon rendezik. 
 
9. PONTSZÁMÍTÁS 
9.1. Egy futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez. 
9.2. Kategóriák értékelésekor 

(a) a szörfök célba érési helyét a kategórián belüli célba érésük sorrendje határozza 
meg. Ez módosítja az RRS A3 szabályt. 

(b) a benevezett szörfök száma a kategóriában nevezett szörfök száma. Ez módosít-
ja az RRS A4.2 szabályt. 

9.3. A Kis-szeles  reestyle osztály versenyét bírók pontozzák. 
 
10. SZÖRÖK TÁROLÁSA 
10.1. A szörföket, amikor a parton vannak, a kijelölt helyükön kell tárolni. [DP] 
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11. RÁDIÓKAPCSOLAT 
11.1. Vészhelyzetet kivéve, egy versenyben lévő szörf nem végezhet olyan hang- vagy 

adatátvitelt és nem vehet olyan hang- vagy adatkapcsolatot, amely nem érhető el min-
den szörf számára. [DP] 

 
12. DÍJAK 
12.1. A következő díjak kerülnek kiosztásra: 

(a) Az osztályok vagy külön értékelt kategóriáik első három helyezettjei díjazásban 
részesülnek. 

(b) Az RS:X 8.5, az RS:X, a Windsurf Foil, a Raceboard és a Kis-szeles Freestyle 
osztályok abszolút első helyezettjei számára a  A pénzdíjakat ajánlott fel: I. hely 
50.000 Ft, II. hely 30.000 Ft, III. hely 20.000 Ft. 

(c) A Rip Curl jóvoltából a  ormula és a Techno osztályok abszolút első három he-
lyezettjei termékdíjat kapnak. 

(d) A Vento Windsurfbolt felajánlása a Kis-szeles  reestyle kategória 5 forduló alap-
ján számított összetett 1. helyezettjének: egy komplett Gun freestyle vitorla szett 
(boom+vitorla+árboc). A díj kiadásának feltétele, hogy legalább 3 forduló ered-
ménye érvényes legyen. 

 
13. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
13.1. A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 

4. szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet sem-
miféle felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, 
ami a versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően kö-
vetkezik be. 

 
14. BIZTOSÍTÁS 
14.1. Minden résztvevő szörfnek rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely 

esetenként legalább 500.000 EUR összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson 
fedezetet. 

 
15. MÉDIAJOGOK 
15.1. A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a rendező szervezet, a Magyar Szörf Szö-

vetség és a verseny támogatói szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják tudósítás, 
reklám és egyéb célokra az eseményen készült fotó- és videofelvételeket. 

 
16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
16.1. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel: 

Magyar Szörf Akadémia SE 
Utassy Loránd 
Telefon: +36707717195 
E-mail: hun071@gmail.com 

mailto:hun071@gmail.com

