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VERSENYKI ÍRÁS





RReennddeezzôô  
Balatoni Yacht Club, együttmûködve a Nádas Kupa sorozat fôszervezôivel.

11..  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK
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 do-
kumentumok:

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

b) a Magyar Vitorlás Szövetség Reklámszabályzata,

1.2. Minden hajó orrszámot kaphat, amelyet a verseny idôtartama alatt azonosítás céljára hasz-
nál a rendezôség. Az orrszámot a kapott utasításoknak megfelelôen kell a hajóra feltenni és a ver-
seny lezárásáig szükséges viselni.

22..  RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELLII  JJOOGGOOSSUULLTTSSÁÁGG,,  NNEEVVEEZZÉÉSS
2.1. A versenyre az alábbiak szerinti hajóosztályok és kategóriák szerint lehet nevezni.

Optimist One Design versenyhajók

(összevontan induló Red/White/Green/Orange Fleet) besorolásai, és megkülönböztetô jelzései.

OP OD Red Fleet / Piros Flotta – Piros megkülönböztetô szalaggal a gaff tetején

– nemzetközi szinten tapasztalt, hazai és nemzetközi magyar válogató sorozatban aktív versenyzôk;

– részvétel lehetôség biztosított, de díjazásban csak 1. helyezett részesül.

OP OD White Fleet / Fehér Flotta – Fehér megkülönböztetô szalaggal a gaff tetején

több mint egy éve versenyszerûen haladó versenyzôk (elmúlt években indult már OP hazai
Ranglista szintû versenyen, és/vagy Nádas Kupa Sorozat zöld/fehér csoportos versenyein); akik
nem vesznek részt rendszeresen a válogató sorozat versenyein (egy–két tavaszi nemzetközi ver-
senyt kivéve);

valamint 2006-ban vagy az elôtt született elsô éves ifi korú kezdô versenyzôk (beleértve elsôéve-
seket is).

OP OD Green Fleet / Zöld Flotta – Zöld megkülönböztetô szalaggal a gaff tetején

elsô éves serdülô korú versenyzôk (2006 után születtek), akik 2018-ban nem vettek részt még
rendszeresen a zöld csoportban a Nádas Kupa sorozat versenyein, valamint nem indultak elôzô
évben OP ranglista versenyen.

A Zöld Flottán belül a következô korcsoportok kerülnek felállításra:

– U13 (13 év alattiak) 2007 és 2008-ban született

– U11 (11 év alattiak) 2009 és 2010-ben született

– U9 (9 év alattiak) 2011-ben vagy utána született

OP Orange Fleet / Narancs Flotta – NARANCS megkülönböztetô szalaggal a gaff tetején

Még MVSz versenyengedéllyel nem rendelkezô; azaz nem leigazolt ún. „pre-racing” versenyzôk
(nem indultak korábban még zöld OP OD csoportban a Nádas Kupán, sem egyéb MVSz OP ver-
senyen).

– az OD OP-kal közös rajteljárással, és azonos IODA pályán indulnak, ahol elért abszolút futam-
eredményeik alapján kerülnek külön értékelésre a csoportjukon belül.

RS FEVA kétszemélyes hajók

420-as kezdôk

– kezdô párosok, akik még nemzetközi versenyeken nem indultak.



2.2. Nevezés

A nevezések e-mail útján adhatók le a info@balatoniyachtclub.hu címen, a rendezô egyesület ál-
tal a klubvezetôk és klubedzôk részére megküldött formadokumentumon.

2.3. Helyszíni nevezés

A Balatoni Yacht Club (8226 Alsóörs, Vasút utca 5.) klubházában mûködô helyszíni versenyirodán
2019. augusztus 9-én 17.00–20.00 között, valamint 2019. augusztus 10-én 08.00–09.00 között

33..  RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELLII  DDÍÍJJAAKK
3.1. A versenyzônkénti nevezési díj 6 000 Ft

3.2 A nevezési díjak banki átutalással, vagy a helyszíni nevezés helyén és idejében, készpénzben
egyenlíthetôk ki.

A banki átutalás adatai:

Kedvezményezett neve: Balatoni Yacht Club

Bankszámla: Budapest Bank 10103173-26116000-01005000 
Közlemény: Nádas Kupa, egyesület, létszám

3.3. A nevezési díj magában foglalja, a verseny alatti parti tárolást, a versenyzést, a társasági prog-
ramokon való részvételt a versenyzôk és a versenyzôket kísérô edzôk (tíz versenyzônként legfel-
jebb egy edzô), részére, valamint a díjakat.

3.4. A társasági eseményre további jegyek a helyszíni nevezéskor külön díjért vásárolhatók.

44..  IIDDÔÔBBEEOOSSZZTTÁÁSS
4.1. Versenynapok, figyelmeztetô jelzések tervezett idôpontja, futamok száma: 

Dátum Figyelmeztetô jelzés Futamok száma 

2019. 08. 10. szombat 10.25 3

2019. 08. 11. vasárnap 09.55 3

Tervezett futamok száma mindösszesen: 6

4.2. Az utolsó versenynapon 16.00 óra után nem adható figyelmezetô jelzés.

4.3. A verseny tervezett programja az alábbi:

2019. 08. 09. péntek

17.00–20.00 Helyszíni nevezés Alsóörs, Balatoni YC vitorlás telep, versenyiroda

2019. 08.10 szombat

8.00–9.00 Helyszíni nevezés Alsóörs, Balatoni YC vitorlás telep, versenyiroda

09.00–09.30 Megnyitó és edzôi értekezlet Alsóörs, Balatoni YC vitorlás telep

10.25–15.30 Futamok

16.30–18.00 Futamok kiértékelése, vacsora Alsóörs, Balatoni YC vitorlás telep

2019. 08.11 vasárnap

09.00–09.30 Kormányosi és edzôi értekezlet Alsóörs, Balatoni YC vitorlás telep

09.55–16.30 Futamok

16.30–18.00 Díjkiosztó Alsóörs, Balatoni YC vitorlás telep

55..  AAZZOONNOOSSÍÍTTÁÁSS  ÉÉSS  HHIIRRDDEETTÉÉSSEEKK
5.1. Amikor a rendezô szervezet biztosítja, a hajók vagy a versenyzôk kötelezhetôk arra, hogy az
utasítások szerint helyezzék el magukon, jelenítsék meg vagy viseljék az alábbiakat:

1.a) flottákat jelölô színek

1.b) eseményhirdetések



66..  HHEELLYYSSZZÍÍNN
6.1. A verseny a Balatoni Yacht Club ifjúsági vitorlás és vízisport telepén kerül lebonyolításra. 
A helyszín címe: 8226 Alsóörs, Vasút utca 5.

6.2. A versenyterület az Alsóörs, Tihany, Siófok közötti vízterület.

6.3. A parti jelzéseket a Balatoni Yacht Club klubháza délkeleti oldalán tûzik ki

6.4. A hirdetôtábla a Balatoni Yacht Club klubháza délkeleti árkádsoránál kerül kihelyezésre

77..  VVEERRSSEENNYYPPÁÁLLYYÁÁKK
7.1. A hajóosztályok a következô sorrenden veszik a pályajeleket:

Op: Rajt–1–2–3s/3p–Cél

420: Rajt–1–2–3s/3p–2–3s/3p–Cél 

RS Feva: Rajt–1–2–3s/3p–2–3s/3p–Cél

7.2. Az 1, 2, 3s, 3p jelek piros színû, henger alakú felfújt mûanyag bóják.

7.3. A rajtjelek a rajtvonal egyik oldalán versenyrendezôségi hajó, másik oldalán lobogóval ellá-
tott bója.

7.4. A céljelek egy versenyrendezôségi hajó és egy narancsszínû lobogóval ellátott bója.

7.5. A 3s és 3p jelek kaput alkotnak. Ha a kapu egyik jele hiányzik, a helyén lévô jel elhagyáskor
annak bal kézre kell esnie.

7.6. Általános visszahívás esetén a rajtsorrend nem változik. Ha a szélviszonyok megengedik, egy
adott osztály ráindított futamait az osztály utolsó hajójának célba érkezése után, a többi osztály
célba érkezését nem megvárva, nem feltétlenül az eredeti sorrendben indítja a Versenyvezetôség.

7.7. Idôkorlátozás: A futam teljesítésének idôkorlátozása az elsô célba érô hajó számára 45 perc;
mezônynek az osztálya (OP esetén a red/white/green flottákat külön számítva) elsônek célba érô
után 10 perccel.

88..  BBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
8.1. Az RRS 44.1 szabályban a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel.

99..  ÓÓVVÁÁSSOOKK
9.1. A bejelentett óvások tárgyalása nyílt fórum keretében a parton történik, elôsegítve az eset-
bôl a tanulást a versenyzôk, a szülôk és az edzôk számára.  A szabályok megsértéséért járó bün-
tetés – a versenybíróság döntése alapján – a kizárásnál enyhébb is lehet. Ez megváltoztatja a ver-
senyszabályok 60.1.a) pontját.

1100..  BBIIZZTTOONNSSÁÁGG
10.1. A versenyzôk a vízen tartózkodás teljes idôtartama alatt, kivéve a ruházat cseréjére vagy iga-
zítására fordított rövid idôszakokat, kötelesek az egyéni úszóeszközt viselni.

1111..  PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSS  ÉÉSS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS
11.1. A regatta csoportszintû végeredményeket az abszolút sorrendben (az Optimist esetén
fontos) elért futameredmények alapján számítjuk. Egy regattán belül négy vagy több érvényes
futam megrendezése esetén egy, a legrosszabb futam pontszáma nem számít bele az összetett
eredménybe.

11.2. A regatta egy megrendezett futam esetén is érvényes.

11.3. A NÁDAS CUP regatták sorozatának az eredménye is folyamatosan követésre kerül, ahol
hat regatta végeredményébôl két legrosszabb végeredménye nem számít bele a sorozatered-
ménybe.



1122..  DDÍÍJJAAKK
12.1. A következô díjak kerülnek kiosztásra:

1.a) Optimist Green Fleet: 1–6. helyezett, legjobb elsôéves, valamint legjobb lány különdíjazása

1.b) Optimist White Fleet: 1–3. helyezett díjazása, továbbá legjobb lány különdíjazása

1.c) Optimist Red Fleet: 1. helyezett díjazása,

1.d) Optimist Orange Fleet: 1–3. helyezett díjazása

1.e) RS Feva: 1–3. helyezett, továbbá legjobb lány csapat díjazása

1.f) 420: 1–3. helyezett díjazása, továbbá legjobb lány csapat

1133..  HHIIVVAATTAALLOOSS  HHAAJJÓÓKK
13.1. A verseny rendezésében közremûködô versenyrendezôségi hajók fehér alapon fekete RC-
feliratú lobogót viselnek.

13.2. A sajtó motorosok fehér alapon fekete PRESS feliratú lobogót viselnek.

1144..  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓ  HHAAJJÓÓKK  ÉÉSS  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓ  SSZZEEMMÉÉLLYYEEKK
14.1. A támogató hajók azok a hajók, amelyek fedélzetén legalább egy támogató személy tar-
tózkodik.

14.2. A Balaton természetvédelmi terület, ezért a magyarországi törvények szigorúan szabályoz-
zák a motorcsónakok használatát, ezért csak megfelelô engedéllyel rendelkezô motorcsónakok
lehetnek támogató hajók a versenyen, engedély hiányában a hatóságok eljárást kezdeményez-
hetnek a hajóvezetôkkel szemben.

14.3. A támogató hajókat a vezetôjüknek kell regisztrálni a versenyre a regisztráció idôszakában.
A regisztrált vezetôk felelôsek a verseny teljes idôtartama alatt a támogató hajó irányításáért, és
ôket vonják felelôsségre bármilyen nem megfelelô viselkedésért, veszélyes cselekedetért, vagy
olyan tevékenységért, amely a verseny tisztaságát, biztonságát veszélyezteti.

14.4. A regisztrációkor meg kell adni a támogatott hajók rajtszámait. Egy támogató hajó legfel-
jebb tíz nevezô hajó felügyeletét vállalhatja.

14.5. Minden támogató hajónak jól láthatóan meg kell jelenítenie a regisztrációkor kapott azo-
nosító számot. 

14.6. A támogató hajóknak ajánlott mûködô VHF rádiót a fedélzeten tartani. A támogató hajók
vezetôi és a hajón tartózkodó legénység a vízen tartózkodás teljes idôtartama alatt, kötelesek az
egyéni úszóeszközt vagy mentômellényt viselni, amikor a motor mûködésben van.

14.7. A bukóslussz használata erôsen ajánlott, amikor a motor mûködésben van.

14.8. Drónok használata támogató hajók számára tilos.

14.9. A versenyzôket kísérô motorosok – a közvetlen mentés esetét kivéve – a pálya területére
csak kis sebesességgel, minimális hullámkeltéssel mehetnek be, de csak úgy, hogy a versenyben
levô hajók útját 50 méter távolságban nem keresztezhetik. 

Az OP Green Fleet versenyzôinek szóban minimális külsô segítség is adható; egyértelmû szabály-
talanság tapasztalása esetén a pályán lévô edzôktôl elvárt, hogy egyfordulós büntetésre köte-
lezzék a versenyzôt.

Minden edzônek köteles tájékoztatnia a Versenyvezetôséget arról, ha valamely versenyzôje fel-
adja a regattát, vagy valamely más okból idô elôtt elhagyja az edzôpálya területét. A mentômel-
lény viselése a mentômotorosok személyzetének is erôsesen ajánlott. A regatta mentési terve
alapján minden edzô a saját versenyzôiért felelôs.



1155..  HHAAJJÓÓKK  TTÁÁRROOLLÁÁSSAA
15.1. A hajókat, amikor a hajóparkban vannak, a kijelölt helyükön kell tárolni.

15.2. Az elhelyezni kívánt hajókkal kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendezô szer-
vezettel.

1166..  RRÁÁDDIIÓÓKKAAPPCCSSOOLLAATT
16.1. Vészhelyzetet vagy a rendezô szervezet által biztosított eszközök használatát kivéve, egy ha-
jó nem végezhet olyan hang- vagy adatátvitelt, és nem vehet olyan hang- vagy adatkapcsolatot,
amely nem érhetô el minden hajó számára.

1177..  FFEELLEELLÔÔSSSSÉÉGG  KKIIZZÁÁRRÁÁSSAA
A versenyzôk kizárólag saját felelôsségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 4. szabályt,
Döntés a versenyen való részvételrôl. A versenyt rendezô szervezet semmiféle felelôsséget nem
vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan,
azt megelôzôen, annak során vagy azt követôen következik be.

1188..  MMÉÉDDIIAAJJOOGGOOKK
18.1. A versenyre való nevezéssel a versenyzôk automatikus hozzájárulásukat adják a rendezô
szervezetnek és a verseny támogatóinak, hogy azok szabadon, korlátozás nélkül felhasználhas-
sák tudósítás, reklám és egyéb célokra az eseményen készült fotó- és videofelvételeket.

1199..  AA  VVEERRSSEENNYYKKIIÍÍRRÁÁSS  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA
A rendezô szervezet az RRS 89.2(a) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást. Minden eset-
leges változást közzétesznek a verseny weboldalán.



A verseny névadó szponzora

A verseny kiemelt szponzorai



Web: www.byc1912.hu
Facebook: Balatoni Yacht Club 1912
E-mail: info@balatoniyachtclub.hu 

Elérhetõség: +36 30 390 6292








