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ROOSTER BYC KUPA OPTIMIST RANGLISTAVERSENY 
 

BALATONFÜRED, 2019. JÚNIUS 21-23. 
 

Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club, együttműködve a Magyar Vitorlás Szövetséggel 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 
JELÖLÉSEK: 
[DP] A szabály megsértéséért járó büntetés az Óvási Bizottság döntésétől függ, és akár a kizá-

rásnál 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 szabályok 

szerint rendezik. A szabály meghatározásának (g) pontja szerinti 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, és 
(d) az RRS T függeléke: Egyeztető eljárás. 

1.2 A nemzeti hatóság alkalmazásra kerülő előírásait az 1. melléklet sorolja fel. 
1.3 Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó. 
 
2. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG, NEVEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ 
2.1 A versenyre az Optimist osztály összes hajója nevezhet. 
2.2 Minden versenyzőnek és hajónak meg kell felelnie a VR 3. pontjában támasztott részvételi 

követelményeknek. 
2.3 A versenyre csak 2004. január 1-jén vagy azután született versenyzők nevezhetnek. 
2.4 A nem magyar versenyzőket egy a 2. mellékletben megtalálható, kitöltött szülői vagy gondvi-

selői hozzájárulással kell regisztrálni. 
2.5 Nevezés 

(a) MVSZ versenyengedéllyel rendelkező versenyzők számára a Magyar Vitorlás Szövet-
ség VIHAR rendszerében. 

(b) Nem magyar versenyzők számára a http://byc.hu/regatta/rooster-byc-kupa-optimist-
ranglistaverseny/ weboldalon. 

2.6 Regisztráció: a Balatonfüredi Yacht Club (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.) klubszo-
bájában működő helyszíni versenyirodán, 2019. június 20-án 17:00-20:00 óra között. 

  

http://byc.hu/regatta/rooster-byc-kupa-optimist-ranglistaverseny/
http://byc.hu/regatta/rooster-byc-kupa-optimist-ranglistaverseny/
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3. RÉSZVÉTELI DÍJAK 
3.1 A hajónkénti nevezési díj 12.000 Ft vagy 40 EUR. 
3.2 A hajónkénti előnevezési díj 10.000 Ft vagy 35 EUR. Előnevezési díjra a legkésőbb 2019. 

június 16-án 23:59 óráig nevező hajók jogosultak. 
3.3 A nevezési díjak a regisztráció helyén és idejében, készpénzben vagy bankkártyával egyen-

líthetők ki. 
 
4. KVALIFIKÁCIÓS ÉS DÖNTŐ SOROZATOK 
4.1 Ha legalább 100 hajó nevez, akkor a verseny kvalifikációs és döntő sorozatokból fog állni. 
4.2 Ha a kvalifikációs sorozat legalább négy futamát nem fejezik be a második versenynap végé-

ig, a kvalifikációs sorozat a harmadik versenynapon folytatódik. 
 
5. IDŐBEOSZTÁS 
5.1 Versenynapok, figyelmeztető jelzések tervezett időpontja és futamok száma: 

Versenynap Figyelmeztető jelzés Futamok száma 

2019. június 21. 11:00 3 

2019. június 22. 10:00 3 

2019. június 23. 10:00 3 

Összes futamok száma: 9 

5.2 Az utolsó ütemezett versenynapon, 2019. június 23-án 15:00 óra után nem fognak figyelmez-
tető jelzést adni. 

 
6. [DP] AZONOSÍTÁS ÉS HIRDETÉSEK 
6.1 Amikor a rendező szervezet biztosítja, a hajók vagy a versenyzők kötelezhetők arra, hogy az 

utasítások szerint helyezzék el magukon, jelenítsék meg vagy viseljék az alábbiakat: 
(a) flottákat jelölő színek, 
(b) színes mezek vezető versenyzőknek (1., 2. és 3. helyezettek), és 
(c) eseményhirdetések. 

 
7. FELSZERELÉS 
7.1 Regisztrációkor minden hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési bizonylatát. 
7.2 A hajóknak 2019. június 21-én 10:00 órától meg kell felelnie az RRS 78.1 szabálynak. Ha 

egy hajó 2019. június 21-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. 

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

 
8. VERSENYUTASÍTÁS 
8.1 A Versenyutasítás nyomtatott példányai a regisztráció ideje alatt a versenyirodán vehetők át, 

valamint elektronikus formában legkésőbb a regisztráció kezdetétől elérhető lesz a 
http://byc.hu/regatta/rooster-byc-kupa-optimist-ranglistaverseny/ weboldalon. 

 

http://byc.hu/regatta/rooster-byc-kupa-optimist-ranglistaverseny/
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9. HELYSZÍN 
9.1 A verseny a Balatonfüredi Yacht Club kikötőjében kerül lebonyolításra. A kikötő címe: 8230 

Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2. 
9.2 A versenyterület a Balatonfüred, Alsóörs, Siófok, Zamárdi és Tihany közötti vízterület. 
 
10. VERSENYPÁLYÁK 
10.1 A futamokat trapéz pályán rendezik. 
 
11. [DP] [NP] BIZTONSÁG 
11.1 A versenyzők a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt, kivéve a ruházat cseréjére vagy 

igazítására fordított rövid időszakokat, kötelesek az egyéni úszóeszközt viselni. 
 
12. PONTSZÁMÍTÁS 
12.1 A versenysorozat érvényességéhez egy futam befejezése szükséges. 
12.2 (a) Ha kevesebb, mint négy futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma az összes 

futam pontszámainak összege. 
(b) Ha négy vagy több futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma a legrosszabb 

pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
12.3 Az ifjúsági és serdülő korcsoportok versenyzői együtt rajtolnak, de a születési évek szerint az 

abszolút sorrendből történő kiemeléssel, újraszámolás nélkül külön kerülnek értékelésre: 

Korcsoport Születési év 

Ifjúsági 2004-2006 

Serdülő 2007-2011 

12.4 Amikor kvalifikációs és döntő sorozatokat vitorláznak: 
(a) A kvalifikációs sorozat futamai és a döntő sorozat futamai együttesen adják a verseny-

ben a pontszámok összegét. 
(b) Egy kvalifikációs futam nem számít addig, amíg a kvalifikációs sorozat összes flottája 

be nem fejezte azt. 
(c) A döntő sorozat flottáinak meghatározásakor egy kvalifikációs sorozatbeli futam pont-

száma kiejthető. 
(d) Ha csak egy döntő sorozatbeli futamot fejeztek be, az nem ejthető ki. 
(e) Az RRS A4.2 szabály alkalmazásakor egy kvalifikációs vagy döntő sorozatbeli futamba 

benevezett hajók száma a legnagyobb kvalifikációs flottába sorolt hajók száma lesz. 
 
13. TÁMOGATÓ HAJÓK ÉS TÁMOGATÓ SZEMÉLYEK 
13.1 A támogató hajók azok a hajók, amelyek fedélzetén legalább egy támogató személy tartóz-

kodik. 
13.2 A Balaton természetvédelmi terület, ezért a magyarországi törvények szigorúan szabályoz-

zák a motorcsónakok használatát. Csak megfelelő engedéllyel rendelkező motorcsónakok 
lehetnek támogató hajók a versenyen, engedély hiányában a hatóságok eljárást kezdemé-
nyezhetnek a hajóvezetőkkel szemben. A versenyre ideiglenes engedélyek korlátozott 
számban elérhetők, amelyhez a támogató hajók előzetes regisztrációja szükséges 2019. jú-
nius 14-én 12:00 óráig. Az előzetes regisztrációhoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező 
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szervezettel, ahol tájékoztatást adnak az ideiglenes engedélyhez szükséges adatokról, az 
engedély díjáról és a támogató hajók használatára vonatkozó tartalmáról. 

13.3 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 csele-
kedetért vagy olyan tevékenységért, amely a verseny tisztaságát vagy biztonságát veszé-
lyezteti. 

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

13.5 Minden támogató hajónak jól láthatóan meg kell jelenítenie a regisztrációkor kapott azonosí-
tó számot. Az azonosító számért 3000 Ft vagy 10 EUR kauciót kell fizetni. 

13.6 Minden nap a napi első futam figyelmeztető jelzésének tervezett ideje előtt 2 órával csapat-
vezetői értekezletet fognak tartani a versenyközpontban. Az értekezletek célja, hogy a csa-
patvezetők véleményt nyilvánítsanak a versenyrendezéssel, versenyszervezéssel kapcsolat-
ban, információt szerezzenek a Versenyutasítás módosításairól és a versenyrendezésről ál-
talánosságban. 

13.7 A támogató hajóknak erősen ajánlott működő VHF rádiót a fedélzeten tartani. 
13.8 A támogató hajók vezetői és a hajón tartózkodó legénység a vízen tartózkodás teljes időtar-

tama alatt, kötelesek az egyéni úszóeszközt vagy mentőmellényt viselni, amikor a motor mű-
ködésben van. 

13.9 A bukóslussz használata erősen ajánlott, amikor a motor működésben van. 
13.10 Drónok használata támogató hajók számára tilos. 
13.11 A támogató hajók mozgása a Versenyutasításban kerül szabályozásra. 
 
14. [DP] HAJÓK TÁROLÁSA 
14.1 A hajókat, amikor a hajóparkban vannak, a kijelölt helyükön kell tárolni. 
14.2 A verseny helyszínén az elhelyezhető hajók száma korlátozott. Az elhelyezni kívánt hajókkal 

kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel. 
 
15. [DP] RÁDIÓKAPCSOLAT 
15.1 Vészhelyzetet vagy a rendező szervezet által biztosított eszközök használatát kivéve, egy 

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

 
16. DÍJAK 
16.1 A következő díjak kerülnek kiosztásra: 

(a) Optimist serdülő 1-6. helyezett, 
(b) Optimist ifjúsági 1-6. helyezett, 
(c) Optimist lány serdülő 1-3. helyezett, 
(d) Optimist lány ifjúsági 1-3. helyezett. 
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17. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
17.1 A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 4. 

szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle fe-
lelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a ver-
senyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be. 

 
18. BIZTOSÍTÁS 
18.1 Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely eseten-

ként legalább 5 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet. 
 
19. MÉDIAJOGOK 
19.1 A versenyre való nevezéssel a versenyzők automatikus hozzájárulásukat adják a rendező 

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

 
20. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
20.1 További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel: 

Balatonfüredi Yacht Club 
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2. 
E-mail: byc@byc.hu 
Weboldal: www.byc.hu 

  

mailto:byc@byc.hu
http://www.byc.hu/
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ROOSTER BYC KUPA OPTIMIST RANGLISTAVERSENY 
 

BALATONFÜRED, 2019. JÚNIUS 21-23. 
 

Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club, együttműködve a Magyar Vitorlás Szövetséggel 
 
 

1. MELLÉKLET 
A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELŐÍRÁSAI 

A VERSENYSZABÁLYOKHOZ A 2017-2020. ÉVEKRE 
 
 
A 61.2, a 62.2 és a 66. szabályok kiegészítése: 
Óvásokért, orvoslati vagy ismételt megnyitásra vonatkozó kérelmekért nem szabad díjakat felszá-
mítani. 
 
A 67. szabály (Káresetek) kiegészítése: 

(a) Egy A vitorlázás versenyszabályai hatálya alatt lévő hajóval történt esetből eredő felelős-
ségi kérdés vagy kártérítési igény eldöntése a bíróságok hatáskörébe tartozik, ezzel egy 
óvási bizottság nem foglalkozik. 

(b) Az, hogy egy hajó büntetést vállalt, kiállt egy futamból vagy visszalépett attól, önmagában 
nem tekinthető úgy, mintha a hajó elismerné egy káresetben való felelősségét vagy egy 
szabály megsértését. 

 
A 70.5 szabály kiegészítése: 
A Magyar Vitorlás Szövetség jóváhagyása szükséges a fellebbezési jog 70.5(a) szabály alapján 
történő megvonásához. A jóváhagyási kérelemnek az első versenynap előtt 8 héttel be kell érkez-
nie a nemzeti hatósághoz. A jóváhagyásról szóló értesítést ki kell függeszteni a hivatalos hirdető-
táblára. 
 
A 88.2 szabály (Az előírások módosítása) kiegészítése: 
Versenykiírások és versenyutasítások nem változtathatják meg a Magyar Vitorlás Szövetség ezen 
előírásait. 
 
Az R függelék (Fellebbezési és kérelmezési eljárások) kiegészítése: 
A fellebbezéseket és a kérelmeket postai úton vagy e-mailben a Magyar Vitorlás Szövetség Titkár-
ságára kell megküldeni. 
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ROOSTER BYC KUPA OPTIMIST RANGLISTAVERSENY 
 

BALATONFÜRED, 2019. JÚNIUS 21-23. 
 

Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club, együttműködve a Magyar Vitorlás Szövetséggel 
 
 

2. MELLÉKLET – CONSENT FOR A MINOR’S PARTICIPATION 
 
 
In accordance with NoR 2.4, each sailor shall bring to registration a completed parent/guardian 
consent form valid for the duration of the regatta. 
 
Sailor and Responsible Adult details: 

Name of sailor (the minor):  

Name of the responsible adult attending event:  

Mobile phone number of responsible adult:  

 
Parent / guardian details: 

Name of parent / guardian:  

Address:  

Telephone number:  

 
FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL RESULT IN YOUR ENTRY BEING CANCELLED. 

 
I, the parent / guardian have legal custody of the minor. I hereby authorize the responsible adult to act as my nominated 
person at the championship. I agree that this authorization shall remain in effect for the duration of the minor’s participa-
tion in the championship and related activities and shall not be revoked before the end of the championship. 
I agree that in no event will the organizing authority, its affiliates, or the partners, owners, directors, officers, employees, 
agents and committee persons have any liability whatsoever arising from or in connection with any action or non-action 
of the responsible adult. I, the parent / guardian understand and agree to the terms of entry as detailed in the Notice of 
Race and confirm that the responsible adult will accompany the minor for the duration of the championship. By signing I 
certify that I have carefully read, understand and agree to the above agreement and non-liability statement 

 
 
Signature of parent / guardian:  __________________________  
 
Date:  __________________________  


