
VERSENYUTASÍTÁS 

WSC kupa - Magyar Gyerek Szörf Bajnokság 

U9-U11-U13 

2021.08.14. 

Versenybírók: Kovács György  

 
Versenyiroda: Utassy-Hajdú Kala 
Felelős rendező: Gádorfalvi Áron +3620 353 3485 

Verseny rendezője: Wind Sport Club 
Verseny helye: 8600 Siófok, Deák Ferenc stny. 4., Siófoki kajak-kenu pont előtti szabad strand 

JELÖLÉSEK: 
[DP] A szabály megsértéséért járó büntetés az Óvási Bizottság döntésétől függ, és akár a 
kizárásnál enyhébb is lehet. 
[NP] A szabály megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás alapját. Ez módosítja az RRS 
60.1(a) szabályt.  

1. SZABÁLYOK  

1.1. A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban RRS) meghatározott sza- 
bályok szerint rendezik. Az RRS B függeléke érvényes, valamint a Magyar Szörf Bajnokság 
2021-es versenykiírása.  

1.2. Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó.  

2. HIRDETÉSEK  

2.1. A szörfök kötelezhetők, hogy a rendező szervezet által választott és biztosított hirde- 
tést megjelenítsék. Ha ezt a szabály megsértik, a World Sailing 20.9.2 rendelkezése 
alkalmazandó. [DP]  

3. JOGOSULTSÁG, NEVEZÉS, RÉSZVÉTELI DÍJ 
3.1. A versenyen az alábbi korcsoportokba lehet nevezni:  

 

 

3.2.  A nevezési díj 3.000/fő  minden  osztály  versenyzőjének  a  fordulóra,  4.000  Ft/fő  a  
bajnoki sorozatra. 

Kategóriák     

U9 
2013 és 
fiatalabb fiú, lány 

U11 2011-2012 fiú, lány 

U13 2009-2010 fiú, lány 



3.3. Felszerelés: Max. 3,1 m hosszú, max. 5 m2 vitorlával lehet indulni U9, U11,U13-as 

kategóriákban.  

3.4. A regisztráció során az alábbi dokumentumokat kell bemutatni azoknak, akik még 
nem váltották ki a 2021-es versenyengedélyt: 

1. (a) versenyengedélykérő lap 2021 és törvényes képviselői nyilatkozat 

doppingellenőrzéshez http://hwa.hu/contents/000/000/001/815/1815.pdf 

2. (b) személyi igazolvány, 

3. (c) érvényes sportorvosi engedély szörf sportágban (magyar 
állampolgárságú versenyzők számára). 

3.5. ONLINE nevezés  

  http://hwa.hu/nevezes/gyerekbajnoksag_2_fordulo_ 

4. VERSENYPROGRAM 
4.1. Időbeosztás 

Nevezés és regisztráció 8:30-9:30 

Kormányosi értekezlet 10:00 

Első lehetséges rajt 10:30 

Utolsó lehetséges figyelmeztető 
jelzés 16:30 

Tervezett eredményhirdetés 17:00 

4.2. Tervezett futamok száma: 5 

4.3. Óvási határidő: Az aznapi futamok befejezése után, az utolsó hajó partra érkezésétől 
számított fél órán belül. Óvási díj: nincs  

6. PONTSZÁMÍTÁS 
A versenykiírás szerint. 

7. HELYSZÍN  

A verseny a Siófoki kajak-kenu pont (8600 Siófok, Deák Ferenc stny. 4.) előtti szabad strand.  

8. PÁLYÁK  

A pályarajzok a verseny napján a hirdetőtáblán lesznek olvashatóak. 

8.1. A rendezőség egyszerűsített pályaversenyt tervez a gyerekek számára. Félszeles 
futamokat, valamint cirkáló-hátszél futamokat egyaránt.  

9. DÍJAK 
Minden kategória I., II., III. helyezettje díjazásra kerül.  

10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA  

11.1. A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 
4. szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle 

http://hwa.hu/contents/000/000/001/815/1815.pdf
http://hwa.hu/nevezes/gyerekbajnoksag_2_fordulo_


felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a 
versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.  

12. MÉDIAJOGOK  

12.1. A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a rendező szervezet, a Magyar Szörf Szö- 
vetség és a verseny támogatói szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják tudósítás, 

reklám és egyéb célokra az eseményen készült fotó- és videofelvételeket.  
 

 

JÓ SZELET, és kérjük ügyelj a rendre és tisztaságra!  

Wind Sport Club 


