
 

 

 

 

 

 

 

 

SPARTACUS SZÖRF VERSENY 

A Spíler Szörf Magyar Bajnokság negyedik fordulója 

2 0 1 9 

 

V e r s e n y k i í r á s  
 

 

A verseny helye: Balatonföldvár 

 

A verseny ideje: 2019 július 27-28. 

 

A verseny rendezője: Spartacus Vitorlás Egylet 

 

Versenyvezető: Erdélyi Béla 

 

Szabályok: A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF)  

 a „Vitorlázás 2017-2000 Versenyszabályai”  

 az érintett hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek. 

  

Jogosultság, nevezés, nevezési díj: 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),  

 (g) Kis-szeles Freestyle.  

  

 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 további zárójelben szereplő kategóriák (korcsoportok 

és nemek) értékelése a nevezők számától függetlenül 

megtörténik.  

A nevezési díj 5.000,- Ft minden osztály versenyzőjének. A magyar versenyzőknek 

lehetőségük van az adott osztályban éves nevezési díjat fizetni, amelynek összege 10.000 



Ft osztály. Előnevezéseket elfogadunk e-mailen (windsurf@hwa.hu), regisztrálni a 

helyszínen szükséges.  

 A regisztráció során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:  

 (a) felelősségbiztosítás,  

 (b) személyi igazolvány,  

 (c) sportorvosi engedély (magyar állampolgárságú 

versenyzők számára). 

Nevezés ideje és helye: A  Spartacus Vitorlás Egylet balatonföldvári versenyirodáján 

írásban. Előzetes nevezést a rendezőség e-mailben a spari@spartacus.hu címen is elfogad. 

 

 Versenyprogram, rajtidők:        A Versenyvezetőség fordulónként 8 (nyolc) futamot tervez, 

Egy napon 4 futam tartható. 2019 július 27-én, szombati 

napon az első előkészítő jelzés időpontja 10 óra 55 perc. 

Vasárnap 15 óra után nem indítunk futamot. 

 

Versenypálya: Balatonföldvártól nyugatra elhelyezett, alkalmanként  

kitűzött pálya, teljesítés módját a versenyzők nevezéskor 

írásban kapják meg. 

 

Pályajelek:  Színes, felfújt bóják 

  A rajt és céljel citromsárga keskeny henger. 

 

Értékelés: Négy vagy több sikeresen megrendezett futam esetén a 

legrosszabb eredmény kiejthető. A sorozat összesített 

értékelésénél az összes megrendezett futamból a három 

legrosszabb futameredmény kiejthető.  

  

Díjazás: Osztályonként az I-III. helyezettek éremdíjazásban  

részesülnek 

 

Díjkiosztó: A forduló díjainak átadására a forduló utolsó futamának 

befejezése után 1 órával kerül sor a Spartacus 

vitorlástelepen. 

 

Egyéb rendelkezések: Az versenysorozaton az ISAF Hirdetési rendelkezései 

 nem érvényesek, hirdetés korlátozás nélkül viselhető. 

Minden hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősség- 

biztosítással. Ennek meglétét a versenyiroda nevezéskor 

ellenőrzi, hiánya esetén a nevezést elutasítják. 

 

Szavatosság A versenysorozaton illetve az azon való részvétellel 

 kapcsolatos vagy annak folyamán előforduló vagy 

 okozott személyi és vagyoni károkért vagy 

 károsodásokért a versenysorozatot rendező szervezet, 

 testület, illetve az azokban résztvevő személyek 

 semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem 

 vállalnak.  

A versenyen minden résztvevő saját felelősségére 

vitorlázik! 
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Társasági események: A Spartacus Vitorlás Egylet elnöksége baráti találkozóra 

hívja a verseny résztvevőit 2019 július 27-én, szombaton, 

18 órára a Spari Klubház előtti füves területre. 

 

  Jó szelet! 

   Rendezőség 

 

 

    ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS! 

 

A Spartacus telepen parkolásra csak külön engedéllyel, korlátozott számban, 5.500,- Ft/szombat, 

vasárnap áron van lehetőség. A felszerelések ki és berakódására 20 perc ingyenesen áll a nevezett 

versenyzők rendelkezésére. A parkolási szándékot, kérjük jelezzétek a spari@spartacus.hu címen. 
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