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

1. SZABÁLYOK
 A versenyen az alábbi szabályok érvényesek: 
1.1.  A Vitorlázás Versenyszabályai 2017- 2020. évekre (továbbiakban RRS)
1.2. Az MVSz 2019. évre kiadott Versenyrendelkezései és Reklámszabályzata
1.3.  A résztvevő osztályok osztályelőírásai, melyek megsértéséért járó büntetések az óvási
 bizottság döntése szerint akár a kizárásnál kisebbek is lehetnek, [DP]
1.4.  YS és ORC előnyszámítási előírások, illetve a Yardstick Előnyszámítási Szabályzat
1.5.57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről, kötelező felszerelések szakasz, 
 II. Kedvtelési célú kishajók felszerelése szakasz. [DP]
1.6.  A jelen Versenykiírás, és a később kiadásra kerülő Versenyutasítás (továbbiakban VU).
1.7.  Ha a különböző nyelvű szabályzatok között ellentmondás van, a magyar nyelvű szöveg
 tekintendő mérvadónak. 

 2.HIRDETÉSEK
2.1.  A hajók kötelezhetők a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetés viselésére.

 3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG 

3.1.  A versenyre nevezhetnek a Versenyrendelkezésben rögzített hajóosztályok és értékelési
 csoportok az alábbiak szerint:
 Word Sailing osztályok közül: J24, Melges 24, Dragon és X-35
 Nemzeti osztályok, kivéve a Kalóz osztály
 Értékelési csoportba tartozó és nyílt többtestű osztályok esetén a
 tőkesúlyos és 15 m², vagy annál nagyobb orr- és nagyvitorla összfelületűalapvitorlázattal
 (az osztályelőírásban, vagy a felmérési dokumentációban rögzítettek szerint) rendelkező uszonyos
 25 m², vagy annál nagyobb orr- és nagyvitorla összfelületűalapvitorlázattal
 (az osztályelőírásban, vagy a felmérési dokumentációban rögzítettek szerint) és minimum
 háromszemélyes többtestű hajók

3.2.  Külföldi hajók, amelyek rendelkeznek saját hatóságuk által megkövetelt dokumentumokkal, és a  
 jelen Versenykiírásban foglaltaknak megfelelnek.
3.3.  Minden hajónak rendelkeznie kell érvényes felmérési bizonylattal.
3.4.  A nevezés lezárásig megválasztott értékelési csoport a későbbiekben nem változtatható meg.
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 4. NEVEZÉS 

4.1. A versenyen való indulás feltétele, hogy az alábbi nevezési időkben és helyszíneken,
 bemutatásra kerülnek a következő dokumentumok: 
 a nevezési feltételeket igazoló, és a VIHAR rendszerben NEM regisztrált összes irat, 
 a verseny utolsó napjáig érvényes sportorvosi igazolás, 
 hajólevél, biztosítás és a felelős személy hajóvezetői engedélye
 a csapat képviselője (felelős személy) aláírásával igazolja a nevezést, 
 felelős személy által aláírásra kerül a felelősségvállalási nyilatkozat, 
 a nevezési díj kiegyenlítésre kerül, 
 a csapat felveszi a hajó nevezési egységcsomagját, amelyet aláírásával igazol.
4.2. A nevezés módjai, helyszínei és időtartamai az alábbiak: 
4.2.1 Online nevezés: A Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR rendszerében 2019. június 6-ig. 
4.2.2. Helyszíni nevezés: június 7-én, pénteken
 Balatonföldváron a Csigaházban (8623, Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 1.) 18:00-22:00 óráig. 
 Alsóörsön, a TVSK telepén (8226 Alsóörs, Vasút u 15.)18:00-20:00 óráig.
4.3. Az online jelentkezéskor regisztrált hajóknak is a helyszíni regisztráció ideje alatt, vagy
 előzetesen átutalással kell a nevezési díjat megfizetni. Az online nevezéshez az előzetesen
 utalók kedvezményt kapnak, amennyiben az átutalt összeg legkésőbb 2019. május 31-én
 megérkezik a TVSK bankszámlájára.
 Utalás esetén a TVSK bankszámlaszáma és a közlemény: 
 OTP Túravitorlás Sportklub 11702036-20101990
 Közleményben kérjük a hajó nevét, osztályát és vitorlaszámát feltüntetni

 5. NEVEZÉSI DÍJ
5.1. A személyenként fizetendő nevezési díjak a nevezési módok és a születési évek szerint az alábbiak: 

Születési Év Helyszínen kp Előre utalással TVSK tag helyszínen kp TVSK tag előre utalással
Felnőtt 2000 előtt 15.000 HUF 14.000 HUF 14.000 HUF 13.000 HUF
Ifjúsági 2001-2006 8.000 HUF 7.000 HUF 7.000 HUF 6.000 HUF
Serdülő 2007 után 0 0 0 0

    
5.2. A támogató személyeknek a Pünkösdi Regatta fogadásaira kedvezményesen válthatók belépők  
 („kajajegyet”). Ennek ára: 4.000 HUF, melyet a nevezéskor kell fizetni. 



 6. VERSENYPROGRAM
6.1.  A versenyrendezőség három túrafutam lebonyolítását tervezi.
6.2. Versenynapok, futamok száma és figyelmeztető jelzések:

Versenynap Figyelmeztető jelzés Futamok száma
2019.06.08. 9:55 1
2019.06.09. 9:55 1
2019.06.10. 8:55 1

Összes futam: 3

6.3. Az utolsó versenynapon, 2019. június10-én 13.00 óra után nem adható figyelmeztető jelzés.
6.4. Limitidők: 
 2019. június 8-án  19:00 óra 
 2019. június 9-én  16:00 óra
 2019. június 10-én  16.00 óra 
Ezen időpontokig be nem érkezett hajókat a Versenyrendezőség »célba nem ért« – DNF – jelzéssel értékeli. 

 7. VERSENYUTASÍTÁS 
7.1. A Versenyutasítás nyomtatott példányai a helyszíni nevezés ideje alatt a versenyirodán vehetők át,  
 illetve elektronikus formában legkésőbb a helyszíni nevezés kezdetétől elérhető lesz a verseny   
 weboldalán. 

 8. HELYSZÍN 

8.1. A verseny június 8-án, Balatonföldváron a BAHART kikötő előtti vízterületről indul.
 Június 9-én és 10-én reggel a helyszín: Keszthelyi Yachtkikötő (8360, Keszthely, Phoenix u. 1.)
8.2. A versenyterület a Balatonföldvár, Balatongyörök, Keszthely, Fonyód, Ábrahámhegy közötti vízterület. 

 9. VERSENYPÁLYÁK
9.1.  A Versenyrendezőség mind a három versenynapon túrafutamokat rendez. A pályákat, és a
 pályarajzot a Versenyutasításban közli.

 10. BÜNTETÉSI RENDSZER 

10.1. Azokban az osztályokban, ahol az osztályelőírás lehetővé teszi, az RRS 44.1 szabály úgy
 módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel. 

 11. ÉRTÉKELÉS
11.1. Egy futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez. 
11.2. Osztályonként a legkisebb pontrendszer alapján. Valamennyi önálló hajóosztály a befutási
 sorrendjük alapján,a Yardstick és ORC csoportok, illetve a 25-ös jolle, Folkboat, Összevont
 cirkáló és CruiserClass osztályok saját előnyszám rendszerük alapján.
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9.3 Minden érvényes ORC felmérési bizonylattal rendelkező hajó a nevezés ideje alatt kérheti az   
 ORC csoportban való indulását. Amennyiben a nevezettek száma nem éri el a 8 egységet,
 az oda nevezett hajó YS előnyszámítás szerint kerül értékelésre.
11.3. A TVSK Kupát azon egytestű hajó nyeri, mely a három futamban összesen elért legkevesebb   
 pontot gyűjti. Pontegyenlőség esetén az utolsó (harmadik) futamban elért eredmény dönt.
 Ha ezután is fennáll a pontegyenlőség, akkor az a hajó a győztes, akinek a második
 futamon-, ha ez sem dönt, akkor az első futamon jobb az eredménye. Ha ezt követően sem
 dönthető el az egyetlen győztes, akkor a rendező sorsolással dönt.
11.4 A futamok összesített eredménye alapján az osztályok első helyezettje kupa és érem,
 a második, harmadik helyezett érem díjazásban részesül.

11.5. Osztályonkénti díjazásnál 5 indulóig az első és második, 6 vagy több induló esetén az első három   
 helyezett részesül díjazásban,Amennyiben egy osztály négynél kevesebb nevező egységgel
 rendelkezik, automatikusan Yardstick számuk szerinti Yardstick csoportban kerülnek értékelésre.
11.5.  A többtestű hajók értékelése abszolút befutási sorrendjük alapján történik.
11.8. Helly Hansen Kupa: a Balatonföldvár-Keszthely futamban abszolút elsőként befutó,
 NEM Többtestű/Libera/Skiff típusú hajó nyeri.

 12. HAJÓK TÁROLÁSA
12.1. A hajókat, amikor a kikötőben vannak, kijelölt helyükön kell tárolni. Lehetőség van a keszthelyi  
 mólón kikötni a hajókat. Ide a klasszikus, Összevont cirkáló, 70-es, 50-es, 30-as, E-30-as,
 Dragonhajókat várjuk. 

 13. KIEMELÉSI KORLÁTOZÁSOK 
13.1. A hajókat 2019. június 8-án 9:30 óráig vízre kell tenni. A hajók a verseny alatt csak a
 Versenyrendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak feltételeit betartva emelhetők ki. 

 14. BÚVÁRFELSZERELÉS ÉS MŰANYAG MEDENCÉK 
14.1. Víz alatti légzőkészülékek, műanyagmedencék vagy ezekkel egyenértékű berendezés nem   
 használható a hajók körül az első futam előkészítő jelzésétől a verseny befejezéséig. 

 15. RÁDIÓKAPCSOLAT 
15.1. Vészhelyzetet kivéve egy versenyző hajó sem adhat le vagy vehet olyan rádióadást, amely nem   
 érhető el minden hajó számára. Ez a megkötés a mobiltelefonokra is érvényes.
15.2. A Versenyrendezőség a futamok rajtja előtt és a futamok alatt VHF rádión keresztül sugároz
 információkat a versenyzők részére. A VHF csatorna számát a Versenyutasításban közli a rendezőség.

 16. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS
16.1. A 2018. évi TVSK Kupa, illetve a 2018-ban ki nem osztott hajóosztályonkénti díjak, illetve a 2019.   
 évi HH Kupa díjai a Keszthelyi Yachtkikötő területén 2019. június 9-én az aznapi futamok
 befejezése után kerülnek kiosztásra. A 2019. évi Pünkösdi Regatta díjait a 2020-es Pünkösdi   
 Regattán osztja ki a rendezőség.
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 17.FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
17.1. A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd a 4. szabályt,
 Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget   
 nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez
 kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.

 18. BIZTOSÍTÁS 
 Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely
 esetenként legalább 50 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet. 
 19.MÉDIAJOGOK
19.1. A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a TVSK és a verseny szponzorai szabadon,
 korlátozás nélkül felhasználhatják tudósítás, reklám és egyéb célokra az eseményen készült   
 fotó- és videofelvételeket. 

 20. A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA 

20.1. A rendező szervezet az RRS 89.2(a) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást.
 Minden esetleges változást a verseny weboldalán, a verseny hirdető tábláján és a TVSK
 Facebook oldalán tesznek közzé. 

 21. BIZTONSÁG
21.1. A trapézt használó legénység a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt – kivéve a ruházat
 cseréjére és igazítására fordított rövid időszakokat – köteles az egyéni úszóeszközt viselni.
 Ez módosítja a 40. szabályt.
21.2. Ha a versenyen a szélerősség meghaladja a 10 csomót, minden versenyző köteles az egyéni   
 úszóeszközt viselni, akár már a kikötőből való elindulástól kezdődően a verseny teljes
 időtartama alatt. Ez módosítja a 40. szabályt.
12.4. A versenyt feladó hajók kötelesek a Versenyrendezőséget a lehető leghamarabb értesíteni.
12.5. A hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás, vagy a Vízirendészet utasítása alapján a
 Versenyrendezőség jogosult a rajt halasztására, vagy akár a futam törlésére.

 22. HIVATALOS HAJÓK
A hivatalos hajók jelzései:
 Versenyrendezőség: fehér színű lobogó, RC felirattal
 Versenybíróság: sárga színű lobogó, JURY felirattal
 Technikai bizottság: fehér színű lobogó, M felirattal
 Média: fehér színű lobogó, PRESS felirattal

22.1. A rajt- és célvonalak végein álló versenyrendezőségi hajók nem tűznek ki azonosító lobogót.
22.2. A hivatalos hajók tevékenysége nem képezheti orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja a 62. szabályt.



 23. FELMÉRÉS 
23.1 A technikai bizottság a versenyterületen vagy annak közelében felszerelés-ellenőrzést fog
 végezni. A technikai bizottság a versenyterületen, a verseny közben is megfigyelheti a hajókat,   
 amelyről, ha szükségesnek tartja, megfelelő dokumentációt készít. 
23.2 A technikai bizottság a NoR1.5. pontja alapján, valamint az Ellenőrzési jegyzőkönyv I. és
 Ellenőrzési jegyzőkönyv II. számú mellékletek kitöltésével végzik az ellenőrzést.
23.3. Az felszerelés-ellenőrzés menetét a versenyutasítás szabályozza.

 23. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel:
 Túravitorlás Sportklub, 8226, Alsóörs, Vasút u. 15. 
 TVSK: ZolnaySchmalcz Ildikó: +36302412714
 E-mail: tvsk@t-online.hu
 Rendezői testület: Farkas Péter: +36707706363 
 E-mail: peter.farkas82@gmail.com
 Adminisztráció: Somogyi Nikolett: +36306483938
 E-mail: s.nikolett95@gmail.com
 Technikai Bizottság: Balis István: +36207733667
 E-mail: stefan.balis@gmail.com

A VERSENY TISZTSÉGVISELŐI 
 Versenyvezető: Farkas Péter
 Versenybíróság elnöke: Igali Csilla
 Versenyiroda vezetője: Fluck Réka
 Technikai Bizottság elnöke: Balis István
 Versenyorvos: VMSZ mentőtiszt
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