
 
XXXV. Szent István Vitorlázónapok 

 

 

Verseny helyszíne, időpontja: 

  Balatonfűzfő, Zagykazetta 2017. augusztus 18-20. 

 

Verseny rendezője: 

Balatonfűzfő Vízisport Centrum 

Felelős versenyrendező: Wolf András 

Versenyvezető: Utassy Loránd 

 

XXXV. Szent István Szörf verseny: 
 

 

1. Szabályok: 

A Magyar Szörf Bajnokság versenyeire a következő előírások vonatkoznak: A Nemzetközi 

Vitorlás Szövetség (ISAF) „A vitorlázás versenyszabályai 2017-2020” (ISAF „The Racing 

Rules of Sailing for 2017-2020) – továbbiakban RRS – valamint az osztályok nemzetközi 

osztályelőírásai. 

Amennyiben a különböző nyelvű dokumentumok között ellentmondás van, úgy az angol 

nyelvet kell irányadónak tekinteni.  

 

2. 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).  

 

3. Nevezés: 

Osztályok 

 Raceboard Férfi és Női 

 Formula 

 Bic Techno 293 U17 Fiúk/Lányok 

 (Bic Techno 293 U15, amennyiben minimum 5 versenyző van a korosztályban) 

 

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. Minimum 5 nevezett szükséges egy osztály 

versenyének lebonyolításához.  

 

 

A versenyző nem lehet idősebb a felső korhatárnál, melyet az adott év december 31-ig nem 

érhet el.  

 

A rendezői iroda augusztus 18-án nyit 9 órától Balatonfűzfőn a Zagykazetta Surf Beachen. 

Nevezésre augusztus 18. 11.00 óráig van lehetőség. A nevezési díj 5 000Ft minden osztály 

versenyzőjének (Bic Techno293, Raceboard, és Formula). A magyar versenyzőknek 

 



lehetőségük van az adott osztályban éves nevezési díjat fizetni, melynek összege 

10.000Ft/osztály. 

Előnevezést 2017.08.17. 12:00-ig elfogadunk, melyet az alábbi felületen lehet kitölteni: 

http://hwa.hu/nevezes/szent_istvan_kupa 

 

A versenyzőknek a saját rajtszámukról kell gondoskodni és a vitorlán elhelyezni. A 

nemzetközi osztályelőírások vannak érvényben (RRS Appendix G és minden osztály saját 

osztályelőírása). 

 

4. Megnyitó: 

       Augusztus 18-án 11.00 órakor versenymegnyitó. 

 

5. Napirend: 

Minimum 1 futam kell a verseny érvényességéhez.  

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 Augusztus 18-20. 12 

Raceboard Augusztus 18-20. 12 

Bic T293 Augusztus 18-20. 12 

 

Első lehetséges figyelmeztető jelzés: 

Osztály Augusztus 

18, péntek 

Augusztus 

19, szombat 

Augusztus  

20, vasárnap 

Formula 12.00 10.00 10.00 

Raceboard 12.00 10.00 10.00 

Bic T293 12.00 10.00 10.00 

 

6. Felszerelés és felmérés: 
A rendezőség nem biztosít felszerelést, minden versenyzőnek a saját felszerelését kell 

használnia. 

 

Az RSS 78.1 szabály értelmében a versenyzők felelősek azért, hogy a felszerelésük az 

osztályelőírásoknak megfeleljen. 

 

A felmérés és felszerelés ellenőrzés bármikor lehet a verseny során.  

 

7. 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.  

 

 

 

 

http://hwa.hu/nevezes/szent_istvan_kupa


8. 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. 

 

9. Biztosítás: 

Minden versenyzőnek szüksége van felelősségbiztosításra, mely fedezete minimum 

500.000EUR-t el kell érnie. (Magyar versenyzőknek ajánljuk: 

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

 

10. Doppingellenőrzés: 

Versenyző nem vehet be olyan anyagot, és nem alkalmazhat olyan eljárást, amiket az Olimpiai 

Mozgalom Anti-dopping Kódja vagy az Anti-dopping Világügynökség (WADAÖ tilt, és 21. 

ISAF Rendelkezés, ISAF Dopping ellenes szabályzata követelményeit ki kell elégítenie. Lásd 

RSS5.  

 

11. 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. 

 

12.  Pályák: 

A pályákat hivatalos hirdetőtáblán tünteti fel a rendezőség. 

 

Kis-szeles U15 Freestyle Magyar Bajnokság 

 

Versenyforma: 
Kieséses rendszer 

Részvételi feltételek:  
1. A versenyző a Magyar Szörf Szövetség regisztrációs díját, a versenyt megelőzően befizeti. 

2. A verseny nevezési díját határidőre befizeti. 

3. A versenyző ismeri és elfogadja a versenyre vonatkozó minden rendelkezést és szabályt, magára 

nézve kötelezőnek tartja azokat. 

Nevezés:  

A rendezői iroda augusztus 18-án nyit 9 órától Balatonfűzfőn a Zagykazetta Surf Beachen. 

Nevezésre augusztus 18. 11.00 óráig van lehetőség. A nevezési díj 5 000Ft minden osztály 

versenyzőjének (Bic Techno293, Raceboard, és Formula). A magyar versenyzőknek lehetőségük 

van az adott osztályban éves nevezési díjat fizetni, melynek összege 10.000Ft/osztály.  

Előnevezést 2017.08.17. 12:00-ig elfogadunk, melyet az alábbi felületen lehet kitölteni: 

http://hwa.hu/nevezes/szent_istvan_kupa 

Felszerelés:  
Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés használható. 

Korhatár: 2003. január 1. után születettek nevezhetnek csak. 

Szélminimum és szélmaximum: A versenyrendezőség döntése szerint. 

Lebonyolítás:  
-A verseny 2017. augusztus 18-20-án kerül megrendezésre a Szent István Kupa forduló keretien 

belül. A parthoz közel, bójával kijelölt vízfelületen kerül a verseny lebonyolításra.  

A versenyzőket sorsolással 4 fős csoportokba osztják, akik egy időben teljesítik futamukat (heat). A 

csoportok létszáma a versenyzők számától függően változhat! Minden csoportból, kieséses 

rendszerben az első két helyet elérő versenyző jut tovább, egészen a döntőig. Egy csoport (heat) 

versenyzési ideje a versenyrendezőség döntése szerint 3-10 perc között módosítható. 

Csak azok a manőverek számítanak az értékelésbe, amelyek a verseny pálya területén belül kerülnek 

bemutatásra. Ha egy futamban két versenyző indul, akkor 1, ha 3 vagy 4 versenyző, akkor 2 a legjobb 

teljesítményt nyújtó sportoló jut tovább. A kieséses rendszer egészen a döntőig tart. A döntő futam 

min. 5 percig kell, hogy tartson.  

http://www.vdws.de/safetytool/
http://hwa.hu/nevezes/szent_istvan_kupa


 

 

Értékelés:   

A verseny során 3 tagú zsűri értékeli a versenyzőket. A zsűri a manőverek nehézségi foka, stílus, és 

változatosság szerint értékel. Egy manőver akkor számít teljesítettnek ha a versenyző a manőver 

befejezésével a deszkán maradt, és a vitorlát is a kezében tartja. Egy manővert a futam során többször 

is be lehet mutatni, azonban az értékelésbe csak a legmagasabb szinten bemutatott változat vehető 

figyelembe.  

Azok a manőverek magasabb pontszámot kapnak, amikor a vitorla és a deszka is megfordul a 

manőver során.  

A bírók a stílust és változatosságot 1-10 pontig terjedő skálán értékelik, törtpontok is adhatóak. A 

versenyzőket mindegyik bíró értékeli. 

 

Holtverseny 
Ha a Kis-szeles U15 Magyar Freestyle Bajnokág végeredményében pontazonosság állna elő, akkor 

annak javára dől el a holtverseny, akinek a döntőben magasabb értékű a legmagasabb „bírói 

eredménye”. 

Ha továbbra is fennáll a pontazonosság, akkor holtverseny marad a versenyzők között. 

 

Eredmények közlése 
A versenyt végét követően a verseny végeredménye kihirdetésre kerül.  

 

 

U13 Gyerek verseny 

 

Időpont:  
2017 augusztus 18. péntek, a Magyar bajnokság futamai után 

Tartaláknap: 2017. augusztus 19. szombat 

 

 

13. Társasági események: 
Augusztus 19-én a futamok után vacsora. 

 

14. Támógatóink: 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata és Balatonfűzfőért Alapítvány 

 

 



 
 

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

 

Jó szelet! 

 

Versenyrendezőség 

 


