
 

                                                     
 

 

 

FINN DINGI NYÍLT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG   

 

RÉVFÜLÖP, 2020. SZEPTEMBER 17-21. 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

Rendező szervezet: Blue Scorpions MC Navy Vitorlás Szakosztály, együttműködve a  

Magyar Vitorlás Szövetséggel és a Magyar Finn Osztályszövetséggel 

Fő versenyrendező: Fluck Benedek 

 
[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 döntése alapján, a kizárásnál enyhébb is lehet. 
 

1. SZABÁLYOK 

 

1.1. A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (The Racing Rules of Sailing, továbbiakban RRS) meghatározott 

szabályok szerint rendezik. A szabály meghatározásának (g) pontja szerint más dokumentumok:  

a) a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései (továbbiakban: VR), 

b) a Magyar Vitorlás Szövetség Reklámszabályzata, 

c) az RRS P függeléke: A 42. szabály speciális eljárásai 

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

 

2. HAJÓK AZONOSÍTÁSA 

 

2.1. Minden hajó orrszámot kaphat, amelyet a verseny időtartama alatt azonosítás céljára használ a rendezőség. Az 

orrszámot a kapott utasításoknak megfelelően kell a hajóra feltenni és a verseny lezárásáig szükséges viselni. 

 

3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG, NEVEZÉS  

 

3.1. A versenyre a Finn hajóosztály összes olyan magyar versenyzője nevezhet, aki teljesítette a 2020. évre 

vonatkozó osztályszövetségi tagdíj befizetését, továbbá a bajnokság külföldi hajóegységek számára is nyitott.  

3.2. Minden versenyzőnek és hajónak meg kell felelnie a VR 3. pontjában támasztott részvételi követelményeknek. 

3.3. Nevezés 

a) MVSZ versenyengedéllyel rendelkező versenyzők számára a Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR 

rendszerében. 

b) Nem magyar versenyzők számára az revfulop@mnsk.hu e-mail címen, illetve a helyszíni nevezés során.  

3.4. Helyszíni nevezés 
A Révfülöpi vitorlás kikötő (8253, Révfülöp, Halász utca 51-53.) klubházában működő helyszíni versenyirodán 
2020. szeptember 16-án 16.00-20.00 között. 
 

4. RÉSZVÉTELI DÍJAK 

4.1. A nevezési díj személyenként 20.000 Ft  

4.2. A nevezési díjak a helyszíni nevezés helyén és idejében, készpénzben egyenlíthetők ki. 

4.3. A nevezési díj magában foglalja, a versenyzést, a társasági programokon való részvételt, valamint a díjakat.  
4.4. A társasági eseményre történő további jegyek a helyszíni nevezéskor külön díjért vásárolhatók meg. 

 
5. IDŐBEOSZTÁS 

 

5.1. Versenynapok, figyelmeztető jelzések tervezett időpontja, futamok száma:  
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Versenynap Nap Figyelmeztető jelzés Futamok tervezett 
száma 

2020. szeptember 17. csütörtök 10:00 3 

2020. szeptember 18. péntek 10:00 3 

2020. szeptember 19. szombat 10:00 3 

2020. szeptember 20,  vasárnap 10:00 2 

2020. szeptember 23.  
TARTALÉKNAP 

 Amennyiben Szeptember 20-ig nincs meg legalább 4 
érvényes futam, a tartaléknap is igénybe veszi a 
rendezőség. 

Tervezett futamok száma összesen 11 

 
5.2. Egy versenynapon legfeljebb 4 futam rendezhető. 
5.3. Az utolsó versenynapon 16.00 óra után nem adnak figyelmeztető jelzést. 
5.4. Minden nap a napi első futam figyelmeztető jelzésének tervezett ideje előtt 90 perccel versenyzői értekezletet tart 

a rendezőség a kikötő központi épületénél. Az értekezletek célja, hogy a versenyzők véleményt nyilvánítsanak a 
versenyrendezéssel, versenyszervezéssel kapcsolatban, információt szerezzenek a Versenyutasítás 
módosításairól és a versenyrendezésről általánosságban. 

 
6. [DP] FELSZERELÉS 

 
6.1. A helyszíni nevezés során minden hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési bizonylatát és a hajó verseny 

felelősségbiztosítását. 
6.2. A hajóknak 2020. szeptember 17-én 10:00 órától meg kell felelnie az RRS 78.1 szabálynak. Ha egy hajó 2020. 

szeptember 17-én 10:00 óra és az első futam rajtja között nem felel meg az RRS 78.1 szabálynak, akkor az úgy 
jelenthető, óvható és büntethető, mintha a vélt szabálysértést az első befejezett futam napján, a versenyzést 
követően fedezték volna fel. 

6.3. Az osztályszabályok megsértéséért járó büntetések az óvási bizottság döntése szerint akár a kizárásnál kisebbek 
is lehetnek 
 

7. VERSENYUTASÍTÁS 
 

7.1. A Versenyutasítás nyomtatott példányai a helyszíni nevezés ideje alatt a versenyirodán vehetők át. 
 

8. HELYSZÍN 
 

8.1. A versenyterület a Révfülöp,- Zánka, - Balatonőszöd, - Fonyód,- Ábrahámhegy közötti vízterület. 
 

9. VERSENYPÁLYÁK 
 

9.1. A futamokat up and down pályán rendezik. 
 

10. [DP] [NP] BIZTONSÁG 
 

10.1. A versenyzők a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt, kivéve a ruházat cseréjére vagy igazítására fordított 
rövid időszakokat, kötelesek az egyéni úszóeszközt viselni. Ez módosítja az RRS 40. szabályt. 
 

11. PONTSZÁMÍTÁS 
 

11.1. A nemzetközi versenysorozat érvényességéhez egy futam befejezése szükséges. Az Országos Bajnokság 
érvényességéhez legalább négy futam befejezése szükséges. 
a) Ha kevesebb, mint öt futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma az összes futam pontszámainak 

összege. 
b) Ha a befejezett futamok száma öt, egy hajó sorozatbeli pontszáma a legrosszabb pontja nélkül számított, 

összes futam pontszámának az összege.  
c) Ha a befejezett futamok száma kilenc vagy több, egy hajó sorozatbeli pontszáma a két legrosszabb pontja 

nélkül számított, összes futam pontszámának az összege.  
 

11.2. Amikor egy osztályban Magyar Bajnoki cím megszerzésére nem jogosult versenyző is nevez, az alábbiak szerint 
két eredményt tesznek közzé.  
a) Nyílt Országos Bajnokság eredménye: az osztályban szereplő összes hajó szerepel benne 
b) Országos bajnokság eredménye: Csak Magyar Bajnoki cím megszerzésére jogosult versenyzők 

szerepelnek benne. Az Országos Bajnokság eredményét a nyílt Országos Bajnokság eredményéből 
történő kiemeléssel, újraszámolás nélkül teszik közzé.  

11.3. A kategóriáik eredményét az osztályok eredményéből történő kiemeléssel, újraszámolás nélkül teszik közzé.  
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12. TÁMOGATÓ HAJÓK ÉS TÁMOGATÓ SZEMÉLYEK 

 
12.1. A támogató hajók azok a hajók, amelyek fedélzetén legalább egy támogató személy tartózkodik. 
12.2. A Balaton természetvédelmi terület, ezért a magyarországi törvények szigorúan szabályozzák a motorcsónakok 

használatát. Csak megfelelő engedéllyel rendelkező motorcsónakok lehetnek támogató hajók a versenyen, 
engedély hiányában a hatóságok eljárást kezdeményezhetnek a hajóvezetőkkel szemben. A versenyre 
ideiglenes engedélyek korlátozott számban elérhetők, amelyhez a támogató hajók előzetes regisztrációja 
szükséges 2020. szeptember 4-én 16:00 óráig. Az előzetes regisztrációhoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
rendező szervezettel, ahol tájékoztatást adnak az ideiglenes engedélyhez szükséges adatokról, az engedély 
díjáról és a támogató hajók használatára vonatkozó tartalmáról. 

12.3. A támogató hajókat a vezetőjüknek kell regisztrálni a versenyre a regisztráció időszakában. 
A regisztrált vezetők felelősek a verseny teljes időtartama alatt a támogató hajó irányításáért, 
és őket vonják majd felelősségre bármilyen nem megfelelő viselkedésért, veszélyes cselekedetért vagy olyan 
tevékenységért, amely a verseny tisztaságát vagy biztonságát veszélyezteti. 

12.4. A regisztrációkor meg kell adni a támogatott hajók rajtszámait. Egy támogató hajó legfeljebb 
tíz nevező hajó felügyeletét vállalhatja. 

12.5. Minden támogató hajónak jól láthatóan meg kell jelenítenie a regisztrációkor kapott azonosító számot.  
12.6. A támogató hajóknak erősen ajánlott működő VHF rádiót a fedélzeten tartani. 

A támogató hajók vezetői és a hajón tartózkodó legénység a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt, kötelesek 
az egyéni úszóeszközt vagy mentőmellényt viselni, amikor a motor működésben van.  

12.7. A bukóslussz használata erősen ajánlott, amikor a motor működésben van. 
12.8. Drónok használata támogató hajók számára tilos. 
12.9. A támogató hajók mozgása a Versenyutasításban kerül szabályozásra. 

 
13. [DP] HAJÓK TÁROLÁSA 

 
13.1. A hajókat, amikor a hajóparkban vannak, a kijelölt helyükön kell tárolni. 
13.2. Az elhelyezni kívánt hajókkal kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel. 
  
14. [DP] RÁDIÓKAPCSOLAT 

 
14.1. Vészhelyzetet vagy a rendező szervezet által biztosított eszközök használatát kivéve, egy hajó nem végezhet 

olyan hang- vagy adatátvitelt és nem vehet olyan hang- vagy adatkapcsolatot, amely nem érhető el minden hajó 
számára. 

 
15. DÍJAK 

 
A Magyar Bajnokság eredményei alapján az Országos Bajnokságban a következő díjak kerülnek kiosztásra 
 

Amikor egy kategóriában Magyar Bajnoki cím megszerzésére nem jogosult versenyző is nevez, a Nyílt Országos 
Bajnokságban a következő díjak kerülnek kiosztásra:  
 

Finn Abszolút 1-6. helyezett 
 

Finn Junior 1-3. helyezett 
 

Finn Masters 1-3. helyezett 
 

Finn Grand Masters 1-3. helyezett 
 

Finn Grand Grand Masters 1-3. helyezett 
 

Finn Legenda 1. helyezett 
 

Finn Abszolút 1-6. helyezett 
 

Finn Junior 1-3. helyezett 
 

Finn Masters 1-3. helyezett 
 

Finn Grand Masters 1-3. helyezett 
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A rendezőség ezeken felül más díjakat is kioszthat.  

16. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
 

16.1. A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 4. szabályt, Döntés a 
versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget nem vállal anyagi károkért, 
személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt 
követően következik be. 
 

17. BIZTOSÍTÁS 
 

17.1. Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként legalább 5 millió 
forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet. 

 
18. MÉDIAJOGOK 

 
18.1. A versenyre való nevezéssel a versenyzők automatikus hozzájárulásukat adják a rendező 

szervezetnek és a verseny támogatóinak, hogy azok szabadon, korlátozás nélkül felhasználhassák tudósítás, 
reklám és egyéb célokra az eseményen készült fotó- és videofelvételeket. 

 
19. A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA 

 

19.1. A rendező szervezet az RRS 89.2(b) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást. Minden 

esetleges változást közzétesznek a verseny weboldalán. 

 
20. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel: 

E-mail: revfulop@mnsk.hu, payregon@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Finndingi-Magyar-Bajnoks%C3%A1g2020-100469718467368 

 

Finn Grand Grand Masters 1-3. helyezett 
 

Finn Legenda 1. helyezett 
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