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SZÜRETI REGATTA
HEGYI DÉNES EMLÉKVERSENY
NAGYHAJÓS TÁVOLSÁGI VERSENY

VERSENYKIÍRÁS
Rendező szervezet:
Verseny időpontja:
Verseny helyszíne:
Versenyvezető:
Az óvási bizottság elnöke:

Túravitorlás Sportklub (TVSK)
2018. szeptember 21-23.
Alsóörs-Badacsony-Balatonföldvár
Farkas Péter
Regényi Zsolt

Jelen Versenykiírás [NP]-vel jelölt pontjai megsértéséért hajó nem adhat be óvást. Ez
megváltoztatja az RRS 60.1(a) szabályt.
Jelen Versenykiírás [DP]-vel jelölt pontjai megsértéséért az óvási bizottság a kizárásnál kisebb
büntetést is adhat.

1. Szabályok
1.1. A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (RRS) meghatározott szabályok szerint
rendezik.
1.2. Az eseményen érvényes további dokumentumok.
1.2.1. A résztvevő hajóosztályok osztályszabályai.
1.2.2. Jelen Versenykiírás és a Versenyutasítás.
1.2.3. Az MVSz Versenyrendelkezései és Reklámszabályzata.
1.2.4. Az ORC értékelés tekintetében a Magyar Vitorlás Szövetség által elfogadott
„Magyar nemzeti ORC versenyek rendezésének alapelvei”.
1.3. Dragon hajóosztályban az osztályszabályok 13.30 pontja (legénységi súlyhatár) nem
kerül alkalmazásra.
1.4. Ha jelen versenykiírás és a versenyutasítás között eltérés van, a versenyutasítás az
irányadó. Ez módosítja az RRS 63.7 szabályt.

2. [NP] [DP] Hirdetések
2.1. A World Sailing 20. rendelkezésével összhangban a rendező szervezet által a nevezéskor
átadott hirdetési matricákat, zászlókat vagy versenyzői mezeket a hajóknak, illetve
legénységüknek a versenyutasítás szerint viselniük kell.

3. [NP] [DP] Részvételi jogosultság
3.1. A versenyre az alábbi osztályok hajói nevezhetnek:
3.1.1. Az MVSZ által elismert, nyilvántartott és felmért hajóosztályok egytestű hajói és az
ezekbe az osztályokba sorolható külföldi hajók, úgymint: Összevont cirkáló osztály
(8R, 6R, 75-ös, 55-ös 40-es cirkáló) 70-es, 50-es, 30-as cirkáló, Europa 30-as, 22es cirkáló, 25-ös Jolle,15-ös Jolle, Dragon, Folkboat, 33-as, Asso 99, Regina,
Sudár Regatta, Sudár Sport, 8m OD,11 m OD, Melges24, Elliott 770, J- 24, Scholtz
22, Dolfin, Nautic, Nautic370,Nautic 330, X35, Elan310, Bavaria32, Cruiser
valamint
3.1.2. Yardstick I/1 csoport (YS 89-ig)
Yardstick I/2 csoport (YS 90-99)
Yardstick II csoport (YS 100-109)
Yardstick III/1 csoport (YS 110-115)
Yardstick III/2 csoport (YS 116 és felette)
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3.1.3. ORC értékelési csoport
3.1.4. Többtestűek
3.2. A hajók és a legénység feleljenek meg az MVSz Versenyrendelkezések 3. pontjában
támasztott követelményeknek.

4. Nevezés [NP]
4.1. Nevezni a VIHAR rendszerben és a 4.2. időpontokban személyesen lehet.
4.2. Személyes nevezési lehetőség:2018. szeptember 21-én, pénteken, Alsóörsön, 17.00 21.00 óráig a TVSK kikötő telepén (Vasút u. 15.) Figyelem: kikötőhelyet itt nem tudunk
biztosítani!
4.3. A nevezés a nevezési díj megfizetésével válik érvényessé.
4.4. A nevezési díj, amely tartalmazza a badacsonyi kikötés díját, és a részvételt a társasági
programokon a nevezett legénység részére:
4.4.1. Felnőtt versenyzőknek 10.000 Ft/fő,
4.4.2. 2000. január 1. és 2005. december 31. között született ifjúsági versenyzőknek
5.000 Ft/fő,
4.4.3. 2006. január 1. után született versenyzőknek („mocóknak”) a nevezés díjtalan.
4.5. A nevezési díj kifizethető:
4.5.1. Átutalással az alábbi számlára: Túravitorlás Sportklub OTP 11702036-20101990
(a megjegyzésben kérjük feltüntetni: Szüreti + hajónév);
4.5.2. Készpénzben a 4.2 pontban feltüntetett helyen.
4.6. A 2018. szeptember 16. előtt utalással megfizetett nevezési díj kedvezményes összege:
9000 Ft/fő, az ifjúsági versenyzőknek 4000 Ft/fő.
4.7. TVSK tagok részére a nevezési díj összege 9000 Ft/fő.
4.8. A nevezést csak írásban lehet visszavonni. Ha a nevezést 2018. szeptember 16-án vagy
korábban vonják vissza, a nevezési díj 80 százalékát visszatérítjük. Szeptember 16. utáni
lemondás esetén nincs visszatérítés.

5. Biztonsági és technikai követelmények, felszerelés és legénység ellenőrzése
[NP]
5.1. A hajókon a verseny idején rajta kell legyen az osztályelőírásban előírt felszerelés.
5.2. Mocók nevezésére a Versenyrendelkezések 6. pontjában előírt korlátozások
vonatkoznak.
5.3. A Versenyrendezőség ellenőrizheti, hogy a versenyben lévő hajókon a nevezett
legénység tartózkodik-e.
5.4. 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 az RRS 40. szabályt.
5.5. Ha a versenyen a szélerősség meghaladja a 10 csomót vagy a balatoni viharjelzés I. vagy
II. fokozata bekapcsol, a viharjelzés lekapcsolásáig minden versenyző köteles az egyéni
úszóeszközt viselni, akár már a kikötőből való elindulástól kezdődően a verseny teljes
időtartama alatt. A versenyrendezőség erre VHF rádión felhívja a figyelmet. Ez módosítja
az RRS 40. szabályt.
5.6. A Skiff és Libera típusú, illetve kabin nélküli többtestű hajók csak akkor indulhatnak a
versenyen, ha a nevezéskor írásban megadják azt a balatoni üzemeltetési engedéllyel
rendelkező motorost, amely képes a hajó verseny alatti folyamatos, 100 méteren belüli
kísérésére. A kísérőmotorosokon a hozzájuk kapcsolódó hajók kikötőből való kifutásától
a kikötőbe érésig legfeljebb annyi kísérő személy tartózkodhat - beleértve ebbe a motoros
vezetőjét is - hogy a hajón tartózkodó versenyzők és a kísérőhajón tartózkodó
kísérőszemélyek együttes létszáma nem haladja meg, a kísérő motoros hajólevelében
szereplő maximális létszámot. Ezt a versenyrendezőség a vízen ellenőrizheti. A
kísérőmotorosoknak a kapcsolattartáshoz meg kell adniuk a motorosvezető mobiltelefonszámát, és rendelkezniük kell VHF-rádióval.
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6. Versenyprogram [NP]
6.1. A versenyen két távolsági futamot rendezünk.
6.2. A program:
Szept. 21., péntek:

Szept. 22., szombat:

Szept. 23., vasárnap

1700 – 2100 Helyszíni nevezés
Alsóörs, TVSK telep
00
21 : Kormányosi értekezlet
Alsóörs, TVSK telep
Zsíroskenyér- és fröccsparti, amelyre mindenkit szeretettel
várunk!
0900: 1. Futam Rajt
Alsóörs – Badacsony
00
20 : 2017. Évi Szüreti Badacsonyi BH Zrt. kikötő
Regatta Díjkiosztó
partisátor
Szüreti mulatság, amelyre mindenkit várunk sok szeretettel!
0900:
2. Futam Rajt
Badacsony-Balatonföldvár

A 2018. évi Szüreti Regatta díjkiosztója a 2019. évi Szüreti Regattán!

7. Versenyutasítás
7.1. A Versenyutasítást legkésőbb 2018. szeptember 15-én lesz elérhető az interneten, illetve
a helyszíni nevezők nyomtatott formában is megkapják.

8. Pálya, időkorlátozás és jelzések [NP]
8.1. A távolsági futamok pályajeleinek GPS koordinátáit, a pályajelek leírását és a pályarajzot
a Versenyutasítás tartalmazza.
8.2. A versenypálya:
8.2.1. Az első távolsági futam pályája a Libera és a többtestű osztályoknak: Rajt (Alsóörs
előtt) – Tihanyi szoros – Cél (Badacsonyi BH Zrt. kikötő előtt).
8.2.2. Az első távolsági futam pályája a Libera és a többtestű osztályok kivételével
minden más osztálynak: Rajt (Alsóörs előtt) – Tihanyi szoros – Kapu (Révfülöp
előtt) – Cél (Badacsonyi BH Zrt. kikötő előtt).
8.2.3. Ha az első futamon a Libera és többtestű osztályok kivételével egy osztály elrajtolt
hajóinak legalább 30 százaléka (törteket felfelé kell kerekíteni) nem fut célba a
8.3.1. pontban megadott időtartamon belül, akkor a célba érés sorrendjét a
révfülöpi kapun történő áthaladás sorrendje határozza meg.
8.2.4. A második távolsági futam pályája minden osztálynak: Rajt (Badacsonyi BH Zrt.
kikötő előtt) – Cél Balatonföldvári BH Zrt. kikötő előtt.
8.3. A távolsági futamokon a hajóknak célba kell érnie az alábbi időpontig, egyébként – a 8.2.3.
pontban leírt kivételtől eltekintve – DNF értékelést kapnak.
8.3.1. Az első futamon 2018. szeptember 22. 19.00 óráig.
8.3.2. A második futamon 2018. szeptember 23. 17.00 óráig

9. VHF-rádiók használata [NP]
9.1. A hajóknak a hajózási VHF frekvenciákon adunk információkat a versenyről.
9.2. A használt csatornát a Versenyutasításban a Versenyrendezőség közzéteszi.
9.3. A Versenyrendezőség felhívja a versenyzők figyelmét, hogy a VHF-rádiók fedélzeti
használatára jogszabályok vonatkoznak, és a hajótulajdonos illetve a kormányos
felelőssége, hogy ezeknek megfeleljen.
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10. Értékelés
10.1. Az RRS A4.1. és A4.2 Függelék szerinti legkisebb-pont rendszert alkalmazzuk.
10.2. Abszolút: értékelünk a befutás sorrendjében valamennyi érvényesen célba ért hajót.
10.3. Osztályonként: értékelünk minden osztályt, amelyben legalább öt induló nevezett. Öt
induló alatt a hajókat a megfelelő Yardstick-csoportban értékeljük.
10.4. Az Összevont cirkáló, 25-ös Jolle, Folkboat és Cruiser Class osztályokban a részükre
kiadott előnyszámok alapján korrigált idő alapján történik az értékelés.
10.5. Az Összevont cirkáló és az ORC értékelési csoportban a számított futamidő a
szélerősség figyelembevételével a coastal/long distance triple number előnyszámokkal
kerül kiszámításra. Az ORC értékelési csoportot választó hajók a saját osztályukban nem
kerülnek értékelésre.
10.6. A Szüreti Regatta Kupát a két futam eredménye alapján (futamonként) számított legtöbb
pontot elérő hajó nyeri (számított pontszám = nevezett hajók száma – helyezés száma).
Amennyiben több hajó ér el azonos pontszámot, akkor előnyben részesül
10.6.1. elsősorban: a második futamon jobb teljesítményt nyújtó hajó,
10.6.2. másodsorban: a nagyobb YS számmal versenyző hajó.
10.6.3. Ha a fenti értékelés után is több első helyezett marad, akkor a díjkiosztón
megtartandó nyilvános sorsolás dönt.

11. Díjak [NP]
11.1. A 2018. szeptember 22-i, első futamon érvényesen célba érkező hajók Yardstick rendszerben korrigált versenyideje alapján az 1-6. helyezett külön díjazásban részesül
11.2. Az abszolút első hat hajó kupát kap.
11.3. Osztályonként az első három hajó éremdíjazásban részesül.
11.4. A 10.6. pontban leírtak alapján odaítélésre kerül a Szüreti Regatta Kupa.
11.5. További díjak is kiosztásra kerülhetnek.

12. Kikötői létesítmények és kiemelési korlátozás [NP] [DP]
12.1. A badacsonyi BH Zrt. kikötőjét a verseny résztvevői szeptember 21-22-én díjmentesen
használhatják. A várható magas részvétel miatt kérünk mindenkit a helyek
kihasználására és a sporttársi magatartásra, a később érkező lassúbb hajókat pedig
segítsük a hajók egymáshoz kötésével.
12.2. A verseny ideje alatt a TVSK Ábrahámhegyi, illetve a BH Zrt. Szigligeti kikötői is
ingyenesen használhatók 2018. szeptember 22-én éjszaka.
12.3. A hajókat a verseny időtartama alatt nem szabad kiemelni a vízből, kivéve a
Versenyrendezőség előzetes írásbeli engedélyével és annak megfelelően.

13. Felelősség kizárása és biztosítás
13.1. A hajók legénységei teljes egészében maguk felelnek biztonságukért, mind szárazon és
mind vízen, s ezt a felelősséget sem jelen Versenykiírás, sem a Versenyutasítás, sem
bármilyen egyéb rendelkezés nem korlátozza.
13.2. Minden hajó legénysége maga dönt arról, hogy a hajó alkalmas-e az adott időjárási
viszonyok között a vitorlázásra. Azzal, hogy kihajózik a kikötőből, a hajó megerősíti, hogy
mind a technika mind pedig a legénység alkalmas az adott körülmények között a
hajózásra.
13.3. A nevezési lap aláírásával a hajó felelős vezetője deklarálja, hogy a nevezés
feltételeként megszabott felelősségbiztosítással rendelkezik. Javasoljuk, hogy a
résztvevők személyes balesetbiztosítással is rendelkezzenek.
13.4. A Túravitorlás Sportklub, a BH Zrt. vagy a versenyrendezőség más tisztviselői, dolgozói
vagy megbízottjaik semmilyen felelősséget nem vállalnak a verseny ideje alatt
bekövetkezett veszteségekért, károkért, személyes sérülésekért vagy halálesetért, sem
a versenyen részt vevő kormányosok, sem a legénység sem a hajók vonatkozásában.
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14. Fotó- és filmfelvételek
14.1. A nevezők nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyről, a versenyre történő kiés behajózásról és a parti programokról film- és fotófelvételek készülhetnek, amelyeken
a hajók, illetve a hajón tartózkodó személyek látszhatnak.
14.2. Ezeket a fotókat, illetve filmfelvételeket – amennyiben nem sértik a személyiségi jogokat
– a rendező szervezet nyilvánosságra hozhatja saját felületein.
14.3. A nevezők és résztvevők ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos követelésről vagy
kártérítési igényükről kifejezetten lemondanak.

15. További információk
15.1. További információk elérhetők a verseny Facebook-oldalán:
https://www.facebook.com/events/314571572627622/permalink/324707554947357/
MINDEN RÉSZTVEVŐNEK JÓ SZELET ÉS SIKERES VERSENYT KÍVÁNUNK!
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