
   

 

 
 

OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYE 
X. CSOKI KUPA 

Balatonföldvár, 2019 július 1-3 

Ranglistaverseny az Optimist, 420-as és a 29er osztálynak 
RENDEZŐ SZERVEZET:  SPARTACUS VITORLÁS EGYLET 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 
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 versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban: RRS) meghatározott szabályok szerint 
rendezik. A meghatározás szerint szabályok a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései 
(továbbiakban: VR) és Reklámszabályzata is.  A versenyen a RRS „P” függeléke érvényben lesz. 
 
2. [NP] [DP] HIRDETÉSEK  
A hajók kötelezhetők a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetés viselésére.  
 
3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS  
3.1. A versenyen az OPTIMIST, 420-as és 29er osztály összes hajója indulhat.  
3.2. A hajók és versenyzők részvételi jogosultságáról a Magyar Vitorlás Szövetség 2019. évi 
Versenyrendelkezéseinek 3. pontja rendelkezik.  
3.3. A nevezés módjai, helyszínei és időtartamai az alábbiak:  
(a) Online nevezés a hazai résztvevők számára a Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR rendszerében 2019. 
június 30. 20 óráig 
(b) Helyszíni regisztráció a Spartacus Vitorlás Egylet (8623 Balatonföldvár, Móló) Klubházában működő 
versenyirodán, 2019 június 30. 17:00- 20:00 óra között és 2019. július 1. 08-09 óra között.  
 
4. NEVEZÉSI DÍJ  
4.1. A személyenként fizetendő nevezési díj 40 EUR, az MVSz tagjainak kedvezményesen 10.000 Ft 
A nevezési díjak előzetesen banki átutalással vagy a helyszíni nevezés helyén és idejében, készpénzben 
egyenlíthetők ki. Az online nevezésnek nem feltétele a banki átutalásos fizetés. A banki átutalás adatai:  
Kedvezményezett neve: Spartacus Vitorlás Egylet, Balatonföldvár  
Számlaszám: Raiffeisen Bank, 12011265-00257080-00100009 
Közlemény:  hajóosztály, rajtszám, versenyző neve 
 
 
5. VERSENYPROGRAM  
5.1. Versenyzői értekezlet: 2019. június 1-én 8:30 órakor a klubház előtt. 
 



   

 

5.2. Versenynapok, futamok száma és figyelmeztető jelzések: 
  

Versenynap Figyelmeztető jelzés Futamok száma 

2019. július 1. (hétfő) 10:25 4 

2019. július 2, (kedd) 9:55 3 

2019. július 3, (szerda) 9:55 2 

Összes futam 9 

Az utolsó versenynapon, 2019. július 3-án 15.00 óra után nem adható figyelmeztető jelzés.  
 
6. FELMÉRÉS  
6.1. A versenyen felmérés nem lesz.  
6.2. Minden hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési bizonylatát.  
6.3. [DP] 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, 2019. június 30-án 17 órától, illetve elektronikus formában legkésőbb a helyszíni nevezés kezdetétől 
elérhető lesz a Spartacus FB oldalán. 
 
8. HELYSZIN  
8.1. A verseny a Spartacus Vitorlás Egylet Balatonföldvári kikötőjében (8623 Balatonföldvár, Móló) 
kerül lebonyolításra.  
8.2. A versenyterület a Balatonföldvár kikötőtől NY-ra elterülő vízterület  
 
9. VERSENYPÁLYÁK  
9.1. Az Optimist osztály IODA pályán versenyez, 100 nevezés felett a mezőny flottákra lesz osztva, 
selejtező és döntő futamok kerülnek lebonyolításra, melynek módját a Versenyutasítás kiegészítése 
tartalmazza 
9.2. A 420-as és a 29er trapéz vagy „Up and Down” pályán versenyez, a pálya teljesítésének módját a 
versenyzők a nevezéskor a versenyutasítás kiegészítésben kapják meg. 
 
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.Három  futam  befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez.  
11.2. (a) Ha kevesebb, mint öt (5) futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma az összes futam 
pontszámainak összege.  
(b) Ha öt, hat vagy hét futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma, a legrosszabb pontja nélkül 
számított, összes futam pontszámainak összege.  
(c) Ha nyolc vagy 9 futamot fejeznek be, egy hajó végső pontszámába a két legrosszabb pontja nélkül 
számított, összes futam pontszámainak összege 
 
12. [DP] HAJÓK TÁROLÁSA  A hajókat, amikor a parton  vannak, kijelölt helyükön kell tárolni.  
 
13. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS  
A díjkiosztó az utolsó futam után, a hirdetőtáblán közölt helyen és időpontban kerül megtartásra.  



   

 

Díjazásra kerül Optimist osztályban az   
első három lány versenyző 

      első három 2004 és 2006 között született versenyző 
     első három 2007 és 2011 között született versenyző 
  420-as osztályban:  első három egység versenyzői 
     legjobb női egység 
  29er osztályban: legjobb három egység 
     legjobb női egység 
 
14. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA   
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.  
 
15. BIZTOSÍTÁS  
Minden résztvevő hajónak és kísérő motorosnak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, 
amely 50 millió forint összegig, vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet.  
 
16. MÉDIAJOGOK  
A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a Spartacus Vitorlás Egylet és a verseny szponzorai 
szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják tudósítás, reklám és egyéb célokra az eseményen készült 
fotó- és videofelvételeket.  
 
17. A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA.   
A rendező szervezet az RRS 89.2(a) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást. Minden esetleges 
változást a Spartacus Vitorlás Egylet FB oldalán tesznek közzé.  
 
18. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel: 
Spartacus Vitorlás Egylet, 8623 Balatonföldvár, Móló 
E-mail: spari@spartacus.hu 
Mobil: + 36 30 9476106 vagy  06 84 340116 
www.spartacus.hu    vagy  www.chococup.hu 
 
A VERSENY TISZTSÉGVISELŐI  
Versenyrendezőség 
Versenyvezető:   Majthényi Szabolcs 
Versenyiroda-vezető:  Csima Katalin 06 30 2291799 vagy 06 70 4269138 
Versenybíróság elnöke: Szalontai Tamás 
Versenyorvos:    VMSz mentőtisztje   
Jó szelet kíván a versenyrendezőség. 
 
 

Óva a Balaton tisztaságát és erre másokat is figyelmeztess!. 

A Spartacus telepére gépkocsival parkolás céljából behajtani tilos 

http://www.spartacus.hu/

