
		

																											 		

Rip	Curl	Kupa	és	RS:X	Magyar	Bajnokság	2018	
2017.	június	1-3.	Alsóörs,	Magyarország		

(Alpesi	Club	vízitelep)		

	
	

VERSENYKIÍRÁS	
		
	

	

		
		



1.		 SZABÁLYOK		

1.1.	 A	 Magyar	 Szörf	 Bajnokság	 versenyeire	 a	 következő	 előírások	
vonatkoznak:	„A	vitorlázás	versenyszabályai	2017-2020”	(World	Sailing	
„The	 Racing	 Rules	 of	 Sailing	 for	 2017-2020”)	 –	 továbbiakban	 RRS	 –	
valamint	 az	 osztályok	 nemzetközi	 osztályelőírásai	 és	 a	 szörfösökre	
vonatkozó	 „B”	 függelék,	 továbbá	a	Magyar	Bajnokság	 	 versenykiírása	
(2018).	

1.2.	 Amennyiben	 a	 különböző	 nyelvű	 dokumentumok	 között	
ellentmondás	van,	úgy	az	angol	nyelvet	kell	irányadónak	tekinteni.			

		

2.	REKLÁM		

2.1.	 A	 rendezőség	 utasítására	 a	 vitorlázaton	 és	 a	 versenyzőknek	
viselniük	kell	a	verseny	szponzorainak	a	matricáit,	melyet	a	rendezőség	
biztosít	(Regulation	20-	Advertising	Code).		

		

3.	NEVEZÉS		

3.1.	Osztályok		

Ø RS:X	Férfi	és	Női		
Ø RS:X	Ifjúsági		
Ø Raceboard	Férfi	és	Női		
Ø Formula	Windsurfing	
Ø Bic	Techno	293	U15/U17/Plus	

	



3.2.	Amennyiben	kevesebb,	mint	5	versenyző	van	egy	osztályban	férfiak	
és	nők	együtt	kerülnek	értékelésre,	kivéve	az	Olimpiai	osztályokat.	Az	
olimpiai	 RS:X	 férfi	 és	 női	 osztályok	 versenyzői	minden	esetben	 külön	
kerülnek	 értékelésre.	 Az	 osztályok	 együtt	 rajtolhatnak.	 A	 rendezőség	
külön	 értékelheti	 az	 osztályokon	 belül	 a	 különböző	 korosztályú	
versenyzőket.	Minimum	5	nevezett	szükséges	egy	osztály	versenyének	
lebonyolításához.		
		
3.3.	 A	 rendezői	 iroda	 június	 1-én	 nyit	 9-11ig	 van	nyitva	Alsóörsön	 az	
Alpesi	 Club	 vízitelepén.	 A	 nevezési	 díj	 5	 000	 Ft	 minden	 osztály	
versenyzőjének	 (Bic	 Techno	 293,	 RS:X,	 Raceboard	 és	 Formula	
Windsurfing).	 A	 magyar	 versenyzőknek	 lehetőségük	 van	 az	 adott	
osztályban	 éves	 nevezési	 díjat	 fizetni,	 melynek	 összege	 10	 000	
Ft/osztály.	 Előnevezés	 a	 www.hwa.hu	 oldalon	 az	 	 online	 nevezési	
felületen	 (helyszínen	 minden	 esetben	 személyesen	 alá	 kell	 írni	 a	
nevezési	lapot).	A	versenyzőknek	a	saját	rajtszámukról	kell	gondoskodni	
és	 a	 vitorlán	 elhelyezni.	 A	 nemzetközi	 osztályelőírások	 vannak	
érvényben	(RRS	Appendix	G	és	minden	osztály	saját	osztályelőírása).		

3.4.	 A	 következő	 dokumentumokat	 kérjük	 a	 nevezés	 során:	 3.4.1.	
Érvényes	felelősségbiztosítás	vagy	nyilatkozat	annak	meglétéről	3.4.2.	
Személyigazolvány	 3.4.3.	 Sportorvosi	 engedély	 (kizárólag	 a	 magyar	
versenyzők	 számára).	 3.4.4.	 Érvényes	 versenyengedély	 vagy	
versenyengedélykérő	lap.	

	

4.	NAPIREND		

4.1.	Minimum	1	futam	kell	a	verseny	érvényességéhez.		

4.2.	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.		



4.3.	Az	utolsó	versenynapon	15	óra	az	utolsó	lehetséges	figyelmeztető	
jelzés.		

4.4.	 Amennyiben	máshogy	 nem	 rendelkezik	 a	 versenyrendezőség,	 az	
összes	felszerelést	a	kijelölt	helyen	kell	tárolni.			

4.5.		Tervezett	program:			

		

Osztály		 Dátum		

Tervezett	
futamok	
száma		

Formula		
Windsurfing	

Június	1-3.		 15		

RS:X		 Július	1.3.	 9	
Raceboard			 Július	1-3.	 9	
Bic	Techno	 Július	1-3.	 9	

		

4.6.	 Kormányosi	 értekezlet	 június	 1-én	 11:00.	 Első	 lehetséges	
figyelmeztető	jelzés:	Június	1.	12.00	óra	
	
4.7.	 Egy	 napon	 maximum	 4	 futam	 rendezhető	 minden	 osztálynak,	
Formulának	5	futam/nap.	
	

5.	FELSZERELÉS	ÉS	FELMÉRÉS		

5.1.	 A	 rendezőség	 nem	 biztosít	 felszerelést,	 minden	 versenyzőnek	 a	
saját	felszerelését	kell	használnia.		

5.2.		Az	RRS	78.1	szabály	értelmében	a	versenyzők	felelősek	azért,	hogy	
a	felszerelésük	az	osztályelőírásoknak	megfeleljen.		

5.3.		Felmérés	és	felszerelés	ellenőrzés	bármikor	lehet	a	verseny	során.		

		



6.	BIZTONSÁG		

6.1.	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.		

7.	FELELŐSSÉG		

7.1.	 	 Minden	 versenyző	 a	 saját	 felelősségére	 vesz	 részt.	 A	
versenyrendezőség	és	annak	hivatalos	személyei	és	képviselői,	illetve	a	
szponzorok	 semmilyen	 körülmények	 között	 nem	 felelősek	 bármilyen	
sérülésért,	kárért,	veszteségért	a	parton,	illetve	a	vízen.		

7.2.		A	versenyen	való	részvétel	a	versenyző	saját	felelőssége.	Lásd	RRS4.		

8.	BIZTOSÍTÁS		

8.1.	 	Minden	 versenyzőnek	 szüksége	 van	 felelősségbiztosításra,	mely	
fedezete	minimum	500	000	€	 -t	el	 kell	érnie.	 (Magyar	versenyzőknek	
ajánljuk:	http://www.vdws.de/safetytool/	)		

9.	DOPPINGELLENŐRZÉS		

9.1.	Versenyző	nem	vehet	be	olyan	anyagot,	és	nem	alkalmazhat	olyan	
eljárást,	amiket	az	Olimpiai	Mozgalom	Anti-dopping	Kódja	vagy	az	Anti-
dopping	 Világügynökség	 (WADA)	 tiltja,	 és	 21	 World	 Sailing	 Dopping	
ellenes	szabályzata	követelményeit	ki	kell	elégítenie.	Lásd	RRS	5.		

		



10.	TELEVÍZIÓ	ÉS	MÉDIA		

10.1.	A	versenyző	a	nevezéssel	elfogadja,	hogy	a	versenyrendezőség	és	
a	 Magyar	 Szörf	 Szövetség	 bármilyen	 videó-,	 hang-	 és	 képanyagot	
felhasználhat,	melyek	a	verseny	során	készülnek.		

		

11.	PÁLYÁK	
11.1	A	pályákat	hivatalos	hirdetőtáblán	tünteti	fel	a	rendezőség.		
		

12.	HELYSZÍN		
		
8226	Alsóörs,	Vasút	utca	13.	/	Alpesi	Club	Vízitelep		

	
Kontakt:		

Weboldal:	www.hwa.hu/kapcsolat	

Telefon::	+36	20	559	60	37		(Körtvélyesi	Miklós)	

e-mail:	info@alpesiclub.hu	

		

	


