
 

XXXVI. Szent István kupa 

Szörf és SUP verseny 

 Magyar Szörf Bajnokság 5. forduló 

 Magyar SUP Országos Bajnokság, 5. forduló 

2018. augusztus 18-20. Balatonfűzfő Zagykazetta 

 

SZÖRF VERSENYKIÍRÁS 

 

 1.    SZABÁLYOK   

1.1.   A   Fa 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 Szörf 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). 

 

 

 

 

https://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingRRS20172020new-%5b24067%5d.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/WorldSailingRRS20172020new-%5b24067%5d.pdf


  3. NEVEZÉS   

3.1. Osztályok   

 
• RS:X Férfi és Női   

• RS:X Ifjúsági   

• Raceboard Férfi és Női   

• Formula Windsurfing 

• Bic Techno 293 U15/U17/Plus 

• U14 Freestyle Bajnokság 

• Távolsági verseny (amatőr) 
 

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, 

ez alól kivétel a formula osztály, ahol minimum 3 nevezett versenyző szükséges.   

3.3. A rendezői iroda augusztus 18-án 11-12 között van nyitva a Balatonfűzfői Vízisport 

Centrum területén a Bic Techno 293, RS:X, Raceboard és Formula Windsurfing osztályok 

részére. A távolsági amatőr versenyre a nevezés 19-én 8:30-tól 9 óráig történik ugyanazon 

a helyszínen.  A nevezési díj 5000 Ft a következő osztályok versenyzőinek: (Bic Techno 293, 

RS:X, Raceboard és Formula Windsurfing,), illetve 1000 Ft az U14-es az ifjúsági freestyle 

osztály és 3000 Ft távolsági verseny amatőr indulóinak. 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, kivétel az 

amatőr távolsági verseny indulói).      

3.4.4. Érvényes versenyengedély vagy versenyengedélykérő lap. (kivétel az amatőr 

távolsági verseny indulói) 

 

 

http://www.hwa.hu/


 

 

 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 16 óra az utolsó lehetséges figyelmeztetőjelzés.   

4.4.   Kormányosi értekezlet Formula, RS:X, Racebord, Bic Techno osztályoknak augusztus 

18-án 13:00. Első lehetséges figyelmeztető jelzés: augusztus 18. 14.00 óra  

4.5.  Egy napon maximum 4 futam rendezhető minden osztálynak, Formulának 5 

futam/nap. 

4.6. Amennyiben máshogy nem rendelkezik a versenyrendezőség, az összes felszerelést a 

kijelölt helyen kell tárolni.    

  4.7. Tervezett program: 

Osztály Dátum Tervezett 

futamok száma 

Formula Augusztus 18-20. 12 

Raceboard Augusztus 18-20. 9 

RS:X Augusztus 18-20. 9 

Bic T293 Augusztus 18-20. 9 

 

 U14 Freestyle bajnokság 

4.8. Szent István Kupa Magyar Bajnokság alatt kerül megrendezésre az U14 kis szeles 

Freestyle Magyar Bajnoki forduló 2018.08.18-án. Kormányosi értekezlet részükre augusztus 

18-án 11:00. Első lehetséges figyelmeztető jelzés: augusztus 18. 12.00 óra 

 

Távolsági, amatőr verseny 

Szent István Kupa Magyar Bajnokság alatt kerül megrendezésre a hagyományosnak számító 

távolsági verseny Balatonfűzfő és a Balatonalmádi között elhelyezkedő vízterületen. 

4.9.   Kormányosi   értekezlet   augusztus 19-én   9:00. Első lehetséges figyelmeztető jelzés: 

augusztus 19. 10.00 óra 



Az amatőr versenyzők külön lesznek értékelve a versenyengedéllyel rendelkező sportolóktól. 

A rajteljárás során az amatőr és igazolt versenyzők együtt indulnak. A Raceboard osztálynak 

a távolsági verseny is beleszámít a versenyeredménybe. 

4.10.  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. 

 

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/ 

)   

Az amamtőr versenyzőknek is ajánljuk, de nem kötelező. 

 

 

 

http://www.vdws.de/safetytool/
http://www.vdws.de/safetytool/
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 Antidopping  Világügynökség  (WADA)  

tiltja,  és  21 World Sailing  Dopping ellenes szabályzata követelményeit ki kell elégítenie. 

 

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    

Balatonfűzfő, Balatonfűzfői Vízisport Centrum (Zagykazetta Surfbeach melletti terület) 

 

13. DÍJAZÁS    

A Szent István Kupa, Fa Magyar Szörf Bajnokság érmesei díjazásban részesülnek a következő 
kategóriákban:  

Osztály Díjazási tételek 
I. hely II. hely III. hely 

RS:X férfi bruttó 25 000 Ft bruttó 15 000 Ft bruttó 5 000 Ft 
RS: női bruttó 25 000 Ft bruttó 15 000 Ft bruttó 5 000 Ft 
Raceboard bruttó 25 000 Ft bruttó 15 000 Ft bruttó 5 000 Ft 
Formula bruttó 25 000 Ft bruttó 15 000 Ft bruttó 5 000 Ft 
Távolsági amatőr tárgynyeremény tárgynyeremény tárgynyeremény 
RS:X ifjúsági tárgynyeremény tárgynyeremény tárgynyeremény 
Bic Techno U17 tárgynyeremény tárgynyeremény tárgynyeremény 
Bic Techno U15 tárgynyeremény tárgynyeremény tárgynyeremény 
Bic Techno + tárgynyeremény tárgynyeremény tárgynyeremény 
Bic freestyle U14 tárgynyeremény tárgynyeremény tárgynyeremény 
 



A pénzdíjak bruttó összeget takarnak. Minden pénznyeremény átutalással kerül 
kiegyenlítésre, a versenyző által megadott bankszámlaszámra a levont járadékokat követően. 
(kb 20%)  

14. HAWAII ÚT 

Minden olyan versenyző, aki fizetett nevezési díjat és legalább egy érvényes futamot 
produkált rész vesz egy sorsoláson, melynek fődíja, 2018. október 28.-tól egy hetes Hawaii út 
a világhírű Aloha Classic, Maui Wave szörfversenyre. Amit biztosítunk, két főre repülőjegy, 
minimum két csillagos hotelben egy szoba két főre, hét éjszakára, utasbiztosítás két főre és 
kis méretű bérautó hét napra.  

Az a versenyző, aki egy versenyhétvége alkalmával indul mind SUP, illetve mind 
szörfversenyen, a sorsolási kalapba kétszer kerül bele a neve.  

A sorsolásnál a nevek a versenyjegyzőkönyv alapján kerülnek kiosztásra.  A sorsolás 
nyilvánosan történik, az utolsó versenyidőpont alkalmával.  

A sorsolási bizottság tagjai: 

• Foltán László 

• Nagy-Pál Levente 

• Utassy Loránd 

• Szalay Balázs 

A bizottság tagjai nem vehetnek részt a játékban. 

 

 

Kontakt:   

Weboldal: szentistvanvnapok.hu 

Telefon:: +36 20 547 7702 (Wolf András) 

e-mail: info@szentistvanvnapok.hu



SUP VERSENYKIÍRÁS 

 

Magyar SUP Országos Bajnokság 

1. SZABÁLYOK 

1. A Fa Magyar SUP Országos Bajnokság versenyeire a következő előírások 
vonatkoznak: A Nemzetközi Kajak-Kenu szövetség (ICF) „A SUP versenyszabályai 
2017” („International Canoe Federation Sup Canoe Racing Competition 
Rules”)   

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

2. REKLÁM 

1. A rendezőség utasítására a ruházaton vagy/és a SUP deszkán viselniük kell a 
verseny szponzorainak a matricáit, melyet a rendezőség biztosít. 

3. NEVEZÉS ÉS VERSENYTÁVOK 

A nevezés a helyszínen történik. Minden versenynapon 08 órától 08:45-ig a 
versenyirodában.  

1. Versenyszámok és távok: 

Sprint  
Felnőtt 

Táv 

Férfi 200 m 

Női 200 m 

  
Hosszú távú  
Open Felnőtt 

Táv 

Férfi 3 km 

 
Hosszú távú  
Amatőr, nyílt, Felnőtt női 

Táv 

Férfi 1 km 

Női 1 km 

  

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2017_icf_sup_rules.pdf
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2017_icf_sup_rules.pdf


Sprint verseny:  

• Nincsen bója folyosó a versenyzőknek. 

• Rajtvonalon egymás mellett felsorakozva vízről álló helyzetből történik az indulás. 

• Befutó a célvonalon két bója között. 

 

Hosszú táv, open, 3 km: 

• Rajt a vízen tömeg indítással, a rajtvonalon áthaladni tilos a hivatalos rajtoltatásig, 
hátrébb tartózkodni természetesen lehetséges. 

• Hat 500 m-es kört kell teljesíteni, kibójázott területen. 

• Befutó a vízen a két célbója között. 

 

Hosszú táv, női felnőtt, amatőr, 1 km: 

• Rajt a vízen tömeg indítással, a rajtvonalon áthaladni tilos a hivatalos rajtoltatásig, 
hátrébb tartózkodni természetesen lehetséges. A rajt közösen történik a 3 km-es 
mezőnnyel. 

• Két, 500 m-es kört kell teljesíteni, kibójázott területen. 

• Befutó a vízen a két célbója között. 

2. A nevezési díj a versenyzőknek 3000 Ft (10 EUR) minden osztály indulójának. A 
benevezett versenyzőknek lehetőségük van a befizetett nevezési díj ellenében 
minden, általuk kiválasztott versenyszámban elindulni. (200 m, 1000 m vagy 
3000 m) 

3. A versenybíróság gondoskodik a versenyzőknek adandó rajtszámokról. 

4. Az alábbi dokumentumokat kérjük a nevezés során: 

• Sportorvosi engedély (kizárólag magyar versenyzők számára, kivéve az amatőr 
versenyeket). 

• Személyigazolvány 

5. Az amatőr számban indulók a nevezéssel elfogadják, hogy saját felelősségre 
vesznek részt a versenyen, melyet aláírásukkal (kiskorú versenyzők esetében a 
törvényes képviselő aláírásával) hitelesítenek. 

6. Amatőr versenyzőnek tekinthető az, aki nem rendelkezik a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség vagy a Magyar Szörf Szövetség éves versenyengedélyével.  

 

4. NAPIRED 

1. A hosszútáv szintideje maximum 1 óra, ezt a versenyrendezőség 
megváltoztathatja. 

2. Időjárási körülmények függvényében a versenynapon 10 óra az utolsó 
lehetséges rajt időpontjára. 

 

 



Tervezett program: 

Osztály Rajtok időpontjai versenynaponként 

Sprint, férfi felnőtt 200 m 09:00 

Sprint, női felnőtt 200 m 09:05 

Hosszú távú, open felnőtt 3 km 10:00 

Hosszú távú, női felnőtt 1 km 10:00 

Hosszú távú, amatőr 1 km 10:00 
 

5. VERSENYIDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK 

Június 9.  B.fűzfő, LYC Fa Magyar SUP Országos Bajnokság, 1. forduló 

Június 23. B.fűzfő, Zagykazetta Fa Magyar SUP Országos Bajnokság, 2. forduló 

Július 1. B.aliga, Club Aliga Fa Magyar SUP Országos Bajnokság, 3. forduló 

Július 14. Fonyód 

Fa Magyar SUP Országos Bajnokság, 4. forduló, Balaton átevezés. 
 
Válogató az ICF világbajnokságra 

Augusztus 18. B.fűzfő, Zagykazetta Fa Magyar SUP Országos Bajnokság, 5. forduló 

Szeptember 22. B.aliga, Club Aliga Fa Magyar SUP Országos Bajnokság, 6. forduló 

 

6. TELEVÍZIÓ ÉS MÉDIA 

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

 

7. PÁLYÁK 

A pályákat hivatalos hirdetőtáblán tünteti fel a rendezőség. A verseny helyszínén. 

8. DÍJAZÁS 

Pénzdíjak: A Fa Magyar SUP Országos Bajnokság fordulói pénzdíjasak felnőtt kategóriákban.  
A Magyar Bajnokságban nemenként külön számít a díjazás, ellenben a pénzdíjak tekintetében 
csak a kategória abszolút győztese jogosult a pénzdíjakra.  
 
Osztály Díjazási tételek 

I. hely II. hely III. hely 
Sprint, férfi felnőtt 200 m bruttó 30 000 Ft bruttó 20 000 Ft bruttó 10 000 Ft 
Sprint, női felnőtt 200 m tárgynyeremény tárgynyeremény tárgynyeremény 
Hosszú távú, open felnőtt 3 km bruttó 30 000 Ft bruttó 20 000 Ft bruttó 10 000 Ft 
Hosszú távú, női 1 km bruttó 30 000 Ft bruttó 20 000 Ft bruttó 10 000 Ft 
Hosszú távú, amatőr1 km tárgynyeremény tárgynyeremény tárgynyeremény 
A pénzdíjak bruttó összeget takarnak. Minden pénznyeremény átutalással kerül 



kiegyenlítésre, a versenyző által megadott bankszámlaszámra a levont járadékokat követően. 
(kb 20%)  

 
Hawaii út:  
Minden olyan versenyző, aki fizetett nevezési díjat és a benevezett távot teljesítette részt vesz 
egy sorsoláson, melynek fődíja 2018. október 28.-tól egy hetes Hawaii út a világhírű Aloha 
Classic, Maui Wave szörfversenyre. 
Amit biztosítunk, két főre repülőjegy, minimum két csillagos hotelben egy szoba két főre, hét 
éjszakára, utasbiztosítás két főre és kis méretű bérutó hét napra.  
Az a versenyző, aki egy versenyhétvége alkalmával indul mind SUP, illetve mind szörfversenyen, 
a sorsolási kalapba kétszer kerül bele a neve.  
A sorsolásnál a nevek a versenyjegyzőkönyv alapján kerülnek kiosztásra.  A sorsolás 
nyilvánosan történik, az utolsó versenyidőpont alkalmával.  
A sorsolási bizottság tagjai: 

• Foltán László 

• Nagy-Pál Levente 

• Utassy Loránd 

• Szalay Balázs 

 

A bizottság tagjai nem vehetnek részt a játékban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Magyar Szörf és SUP Bajnokság Főtámogatója: 

 

 

XXXVI. Szent István Kupa, Magyar Szörf Bajnokság V. fordulójának támogatói: 

 

 

 

 

A rendezvényhez Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyújt támogatást a Civil 

Alapból, a Balatonfűzfőért Alapítvány közreműködésével 

 


