
 

 

 

Versenyutasítás 

 

1. VERSENY NEVE 

Spíler TV Magyar Szörf Bajnokság III. forduló- Beach Fesztivál 

kupa  

Helyszín: Balatonfűzfő, Zagykazetta (Fövenyfürdő melletti terület) 

Dátum: 2019. június 21-23.  

 

2. VERSENY RENDEZŐJE 

Balatonfűzfő Szörf Klub SE 

Felelős versenyvezető: Marton András (+3620.395.6187) 

Versenyigazgató: Utassy Loránd 

Versenyrendezők: Korcsog András, Kováts György 

Verseny bírók: Kováts György 

Versenyiroda: Utassy-Hajdú Klára,  



 

3. SZABÁLYOK 

A Magyar Szörf Bajnokság versenyeire a következő előírások vonatkoznak: A 

Magyar Szörf Bajnokság versenyeire a következő előírások vonatkoznak: A 

Nemzetközi Vitorlás Szövetség (World Sailing) „A  vitorlázás versenyszabályai 

2017-2020” (World Sailing „The Racing Rules of Sailing for 2017-2020” 

(http://internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/WCR_2017-

2020.pdf)) –továbbiakban RRS –valamint az osztályok 

nemzetköziosztályelőírásai. 

 

Amennyiben a különböző nyelvű dokumentumok között 

ellentmondás van, úgy az angol nyelvet kell irányadónak 

tekinteni. 

4. REKLÁM 

A rendezőség utasítására a vitorlázaton és a versenyzőknek 

viselniük kell a verseny szponzorainak matricáit, melyet a 

rendezőség biztosít, tehát az ISAF Szabályzat van érvényben 

(ISAF Regulation 20-Advertising Code).  

 

5. NEVEZÉS 

Osztályok 

 RS:X Férfi 

 RS:X 8.5 (Ifjúsági/Női) 

 Raceboard Férfi / Női 

 Formula 

 Bic Techno 293 U15/U17/Plus  

 Windsurf Foil 

 Kis-szeles Freestyle 

 



Amennyiben több, mint 5 versenyző van egy osztályban férfiak és 

nők külön kerülnek értékelésre. Az osztályok együtt rajtolhatnak. 

A rendezőség külön értékelheti az osztályokon belül a különböző 

korosztályú versenyzőket. 

 

A versenyző nem lehet idősebb a felső korhatárnál, melyet az 

adott év december 31-ig nem érhet el.  

 

A rendezői iroda június 21-én nyit 10.00 órától Balatonfűzfőn a 

Zagykazetta Surf Beachen. Nevezésre június 21. 12.00 óráig van 

lehetőség. A nevezési díj 5 000Ft minden osztály versenyzőjének 

(Bic Techno293, RS:X, Raceboard, és Formula). A magyar 

versenyzőknek lehetőségük van az adott osztályban éves nevezési 

díjat fizetni, melynek összege 10.000Ft/osztály. Előnevezéseket 

elfogadunk e-mailen: windsurf@hwa.hu. A nevezés az alábbi 

linken tölthető le: 

http://hwa.hu/nevezes/spiler_szorf_magyar_bajnoksag_iii_fordulo

_beach_fesztival  

 

 

A versenyzőknek a saját rajtszámukról kell gondoskodni és a 

vitorlán elhelyezni. A nemzetközi osztályelőírások vannak 

érvényben (RRS Appendix G és minden osztály saját 

osztályelőírása). 

 

6. NAPIREND 

Minimum 1 futam kell a verseny érvényességéhez.  

mailto:windsurf@hwa.hu
http://hwa.hu/nevezes/spiler_szorf_magyar_bajnoksag_iii_fordulo_beach_fesztival
http://hwa.hu/nevezes/spiler_szorf_magyar_bajnoksag_iii_fordulo_beach_fesztival


A futamok tervezett hossza 20-25 perc, ezt a versenyrendezőség 

megváltoztathatja. Az első befutott versenyző után 15 percig van 

lehetősége a többi versenyzőnek teljesíteni a futamot.  

Az utolsó versenynapon 15 óra az utolsó lehetséges figyelmeztető 

jelzés.  

Amennyiben máshogy nem rendelkezik a versenyrendezőség, az 

összes felszerelést a kijelölt helyen kell tárolni.  



 

 

Tervezett program: 

Osztály Dátum Tervezett 

futamok 

száma 

Formula Június 21-23. 9 

Raceboard Június 21-23. 9 

Windsurf Foil Június 21-23. 9 

Bic T293 Június 21-23. 9 

Kis-szeles 

Freestyle 

Június 21-23 1 

RS:X Június 21-23 9 

RS:X 8.5 Június 21-23 9 

 

Első lehetséges figyelmeztető jelzés: 

Osztály Június 21, 

péntek 

Június 22, 

szombat 

Június 23, 

vasárnap 

Formula 14.00 10.30 10.30 

Kis-szeles 

Freestyle 

14.00 10.30 10.30 

Raceboard 14.00 10.30 10.30 

Bic T293 14.00 10.30 10.30 

RS:X 14.00 10.30 10.30 

RS:X 8.5 14.00 10.30 10.30 

Windsurf 

Foil 

14.00 10.30 10.30 

 



7. FELSZERELÉS ÉS FELMÉRÉS 

A rendezőség nem biztosít felszerelést, minden versenyzőnek a 

saját felszerelését kell használnia. 

Az RSS 78.1 szabály értelmében a versenyzők felelősek azét, hogy 

a felszerelésük az osztályelőírásoknak megfeleljen. 

A felmérés és felszerelés ellenőrzés bármikor lehet a verseny során.  

 

8. BIZTONSÁG 

A versenyzők a verseny teljes időtartama alatt  -beleértve a pályára 

ki- és a partra bevitorlázás időszakát is – kötelesek a 

mentőmellényt viselni. E szabály megsértése azonnali kizárást 

eredményez.  

 

9. FELELŐSSÉG 

Minden versenyző a saját felelősségére vesz részt. A 

versenyrendezőség és annak hivatalos személyei és képviselői, 

illetve a szponzorok semmilyen körülmények között nem felelősel 

bármilyen sérülésért, kárért, veszteségért a parton és a vízen. 

A versenyen való részvétel a versenyző saját felelőssége. Lásd 

RRS4. 

 

10. BIZTOSÍTÁS 

Minden versenyzőnek szüksége van felelősségbiztosításra, mely 

fedezete minimum 500.000EUR-t el kell érnie. (Magyar 

versenyzőknek ajánljuk: http://www.vdws.de/safetytool/ 

 

11. DOPPINGELLENŐRZÉS 

Versenyző nem vehet be olyan anyagot, és nem alkalmazhat olyan 

eljárást, amiket az Olimpiai Mozgalom Anti-dopping Kódja vagy 

http://www.vdws.de/safetytool/


az Anti-dopping Világügynökség (WADAÖ tilt, és 21. ISAF 

Rendelkezés, ISAF Dopping ellenes szabályzata követelményeit ki 

kell elégítenie. Lásd RSS5.  

 

12. TELEVÍZIÓ ÉS MÉDIA 

A versenyző a nevezéssel elfogadja, hogy a versenyrendezőség és 

a Magyar Szörf Szövetség bármilyen videó-, hang-, és képanyagot 

felhasználhat, melyek a verseny során készülnek. 

 

13.  PÁLYÁK 

A pályákat hivatalos hirdetőtáblán tünteti fel a rendezőség.  

 

14. ESTI PROGRAMOK: 

A szörf versenyre nevezők belépésre jogosultak a fesztivál esti 

programjaira is.  

 

15.  DÍJAZÁS 

Az osztályok első három helyezettje érem díjazásban részesül. 

A következő 5 osztály első 3 helyezettje számára a FA pénzdíjakat 

ajánlott fel: RSX, RSX 8.5, Windsurf Foil, Raceboard (összetett), Kis-

szeles Freestyle, I. hely 50.000Ft, II. hely 30.000Ft, III. hely 20.000Ft. 

A Vento Windsurfbolt felajánlásával a Kis-szeles Freestyle kategória 

5forduló alapján számított 1. helyezettjének: egy komplett Gun 

freestyel vitorla szett (boom, vitorla, árboc) A díj kiadásának feltétele, 

hogy legalább 3forduló eredménye érvényes legyen.  

 

 

 



16. HELYSZÍN 

A verseny helyszíne 8175. Balatonfűzfő Zagykazetta Surf Beach 

(hrsz: 351/5) 

 

A felszerelések kordonnal elzárt, kivilágított, biztonságiőrrel 

védett helyen kerülnek tárolásra. A felszereléseknek fentartott, 

elzárt területre este 20.30 után nincs lehetőség a belépésre, még 

azoknak sem, akik a felszerelésüket ott tárolják! 

Az elkerített területen túl napközben a fesztivál teljes területén van 

lehetőség szörf szerelésre, tárolásra, vízre szállásra.  

 

 

Parkolás:  

A Zagykazetta területén parkolásra nincs lehetőség. A felszerelések 

lepakolása után a gépjárművekkel ki kell hajtani a fesztivál 

területéről, és a Sirály utcán kijelölt parkolóban van lehetőség az 

autók elhelyezésére!  

A lakóautóval érkezők számára javasoljuk, hogy éjszakára 

parkoljanak a Sirály utca Fűzfő Marina Kikötő felöli végébe az 

éjszakai programokból fakadó esetleges hangos zajhatások 

elkerülése érdekében.  

 

A versenykiírás tervezett kiírás, a szervezők a változtatás jogát fenntarták! 

 

Ügyelj a rendre és a tisztaságra!      

Balatonfűzfő Szörf Klub SE 


