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RReennddeezzôô  
Balatoni Yacht Club, együttmûködve a Magyar Vitorlás Szövetséggel

[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 eny-
hébb is lehet.

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,

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

d) az RRS T függeléke: Egyeztetô eljárás.

1.2. A Laser 7(a) osztályszabály úgy módosul, hogy egy versenyben levô hajón csak egy személy
(a regisztrált versenyzô) lehet a fedélzeten.

1.3. Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvû szöveg az irányadó

22..  HHAAJJÓÓKK  AAZZOONNOOSSÍÍTTÁÁSSAA
2.1. Minden hajó orrszámot kaphat, amelyet a verseny idôtartama alatt azonosítás céljára használ
a rendezôség. Az orrszámot a kapott utasításoknak megfelelôen kell a hajóra feltenni és a verseny
lezárásáig szükséges viselni.

33..  RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELLII  JJOOGGOOSSUULLTTSSÁÁGG,,  NNEEVVEEZZÉÉSS  
3.1. A versenyre a 420, Laser, Laser Radial és Laser 4.7. osztályok összes hajója nevezhet.

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

3.3. A Laser 4.7. osztályban csak 2002. január 1-én vagy az után született versenyzôk nevezhetnek.

3.4. A 2019. augusztus 25-ig 18. életévüket be nem töltött nem magyar versenyzôket egy az 1. szá-
mú melléklet szerinti, kitöltött szülôi vagy gondviselôi hozzájárulással kell regisztrálni. 

3.5. Nevezés

a) MVSz versenyengedéllyel rendelkezô versenyzôk számára a Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR
rendszerében.

b) Nem magyar versenyzôk számára az info@balatoniyachtclub.hu e-mail címen, illetve a hely-
színi nevezés során. 

3.6. Helyszíni nevezés

A Balatoni Yacht Club (8226 Alsóörs, Vasút utca 5.) klubházában mûködô helyszíni versenyirodán
2019. augusztus 26-án 16:00–20:00 között és 2019. augusztus 27-én 07:30–08:30 között

44..  RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELLII  DDÍÍJJAAKK
4.1. A nevezési díj személyenként 15 000 Ft vagy 48 EUR.

4.2. A nevezési díjak banki átutalással vagy a helyszíni nevezés helyén és idejében, készpénzben
egyenlíthetôk ki. A banki átutalás adatai: Kedvezményezett neve: Balatoni Yacht Club bankszám-
la: Budapest Bank 10103173-26116000-01005000.

Közlemény: Laser/420_egyesület neve, létszám vagy versenyzô neve.



4.3. 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 (10 versenyzônként legfel-
jebb egy edzô), részére, valamint a díjakat. 

4.4. A társasági eseményre történô további jegyek a helyszíni nevezéskor külön díjért vásárolha-
tók meg.

55..  IIDDÔÔBBEEOOSSZZTTÁÁSS
5.1. Versenynapok, figyelmeztetô jelzések tervezett idôpontja, futamok száma

Versenynap Nap Figyelmeztetô jelzés Futamok száma

2019. augusztus 27. kedd 11:00 3

2019. augusztus 28. szerda 10:00 3

2019. augusztus 29. csütörtök 10:00 3

2019. augusztus 30. péntek 10:00 3

Tervezett futamok száma összesen: 12

5.2. Az utolsó versenynapon 16:00 óra után nem fognak figyelmeztetô jelzést adni.

66..  [[DDPP]]  AAZZOONNOOSSÍÍTTÁÁSS  ÉÉSS  HHIIRRDDEETTÉÉSSEEKK
6.1. 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:

a) flottákat jelölô színek,

b) eseményhirdetések.

77..  FFEELLSSZZEERREELLÉÉSS
7.1. A helyszíni nevezés során minden hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési bizonylatát.

7.2. A hajóknak 2019. augusztus 27-én 10:00 órától meg kell felelnie az RRS 78.1 szabálynak.
Ha egy hajó 2019. augusztus 27-én 10:00 óra és az elsô futam rajtja között nem felel meg az RRS
78.1 szabálynak, akkor az úgy jelenthetô, óvható és büntethetô, mintha a vélt szabálysértést az
elsô befejezett futam napján, a versenyzést követôen fedezték volna fel.

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

88..  VVEERRSSEENNYYUUTTAASSÍÍTTÁÁSS
8.1. A Versenyutasítás nyomtatott példányai a helyszíni nevezés ideje alatt a versenyirodán
vehetôk át, valamint elektronikus formában legkésôbb a regisztráció kezdetétôl elérhetô lesz
a https://byc1912.hu/audi-laser-420-orszagos-bajnoksag/ weboldalon.

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

9.2. A versenyterület az Alsóörs, Siófok és Tihany közötti vízterület.

1100..  VVEERRSSEENNYYPPÁÁLLYYÁÁKK
10.1. A futamokat trapéz pályán rendezik.



1111..  [[DDPP]]  [[NNPP]]  BBIIZZTTOONNSSÁÁGG
11.1. A versenyzôk a vízen tartózkodás teljes idôtartama alatt, kivéve a ruházat cseréjére vagy igazí-
tására fordított rövid idôszakokat, kötelesek az egyéni úszóeszközt viselni. Ez módosítja az RRS 40.
szabályt.

1122..  PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSS
12.1. A nemzetközi versenysorozat érvényességéhez egy futam befejezése szükséges. 
Az Országos Bajnokság érvényességéhez legalább négy futam befejezése szükséges.

a) Ha kevesebb, mint négy futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma az összes futam
pontszámainak összege.

b) Ha a befejezett futamok száma négy, öt, hat, hét vagy nyolc, 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 leg-
rosszabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámának az összege. 

12.2. Amikor egy osztályban Magyar Bajnoki cím megszerzésére nem jogosult versenyzô is nevez,
az alábbiak szerint két eredményt tesznek közzé. 

a) Nyílt Országos Bajnokság eredménye: az osztályban szereplô összes hajó szerepel benne,

b) Országos bajnokság eredménye: csak Magyar Bajnoki cím megszerzésére jogosult verseny-
zôk szerepelnek benne. Az Országos Bajnokság eredményét a nyílt Országos Bajnokság ered-
ményébôl történô kiemeléssel, újraszámolás nélkül teszik közzé. 

12.3. Az osztályok kategóriáinak eredményét az osztályok eredményébôl történô kiemeléssel,
újraszámolás nélkül teszik közzé. 

1133..  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓ  HHAAJJÓÓKK  ÉÉSS  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓ  SSZZEEMMÉÉLLYYEEKK
13.1. A támogató hajók azok a hajók, amelyek fedélzetén legalább egy támogató személy tar-
tózkodik.

13.2. A Balaton természetvédelmi terület, ezért a magyarországi törvények szigorúan szabályoz-
zák a motorcsónakok használatát. Csak megfelelô engedéllyel rendelkezô motorcsónakok lehet-
nek támogató hajók a versenyen, engedély hiányában a hatóságok eljárást kezdeményezhetnek
a hajóvezetôkkel szemben. A versenyre ideiglenes engedélyek korlátozott számban elérhetôk,
amelyhez a támogató hajók elôzetes regisztrációja szükséges 2019. augusztus 12-én 16:00 órá-
ig. Az elôzetes regisztrációhoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendezô szervezettel, ahol tájé-
koztatást adnak az ideiglenes engedélyhez szükséges adatokról, az engedély díjáról és a támo-
gató hajók használatára vonatkozó tartalmáról.

13.3. 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 majd felelôsségre bármilyen nem megfelelô viselkedésért, veszélyes cselekedetért
vagy olyan tevékenységért, amely a verseny tisztaságát vagy biztonságát veszélyezteti.

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

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

13.6. Minden nap a napi elsô futam figyelmeztetô jelzésének tervezett ideje elôtt 1,5 órával csa-
patvezetôi értekezletet fognak tartani a versenyközpontban. Az értekezletek célja, hogy a csapat-
vezetôk véleményt nyilvánítsanak a versenyrendezéssel, versenyszervezéssel kapcsolatban, infor-
mációt szerezzenek a Versenyutasítás módosításairól és a versenyrendezésrôl általánosságban.



13.7. A támogató hajóknak erôsen ajánlott mûködô VHF rádiót a fedélzeten tartani. A támoga-
tó hajók vezetôi és a hajón tartózkodó legénység a vízen tartózkodás teljes idôtartama alatt, kö-
telesek az egyéni úszóeszközt vagy mentômellényt viselni, amikor a motor mûködésben van. 

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

13.9. Drónok használata támogató hajók számára tilos.

13.10. A támogató hajók mozgása a Versenyutasításban kerül szabályozásra.

1144..  [[DDPP]]  HHAAJJÓÓKK  TTÁÁRROOLLÁÁSSAA
14.1. A hajókat, amikor a hajóparkban vannak, a kijelölt helyükön kell tárolni.

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

1155..  [[DDPP]]  RRÁÁDDIIÓÓKKAAPPCCSSOOLLAATT
15.1. 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.

1166..  DDÍÍJJAAKK
A Magyar Bajnokság eredményei alapján az Országos Bajnokságban a következô díjak kerülnek
kiosztásra.

a) 420 abszolút 1–3. helyezett

b) 420 junior 1–3. helyezett 

c) 420 U17 1. helyezett 

d) 420 U19 1. helyezett 

e) 420 nôi 1. helyezett 

f) Laser Radial nôi 1–3. helyezett, 

g) Laser Radial U19 1–6. helyezett, 

h) Laser Radial U17 1–3. helyezett, 

i) Laser 4.7 U18 1–6. helyezett, 

j) Laser 4.7 U18 lány 1–3. helyezett, 

k) Laser 4.7 U16 1–3. helyezett. 

l) Laser 4.7 U16 lány 1–3. helyezett

Amikor egy osztályban Magyar Bajnoki cím megszerzésére nem jogosult versenyzô is nevez, 
a Nyílt Országos Bajnokságban a következô díjak kerülnek kiosztásra: 

a) 420 abszolút 1–3. helyezett, 

b) 420 junior 1–3. helyezett 

c) 420 U17 1. helyezett

d) 420 U19 1. helyezett 

e) 420 nôi 1. helyezett 

f) Laser Radial nôi 1–3. helyezett, 

g) Laser Radial U19 1–3. helyezett, 

h) Laser Radial U17 1–3. helyezett, 

i) Laser 4.7 U18 1–3. helyezett, 

j) Laser 4.7 lány 1–3. helyezett, 

k) Laser 4.7 U16 1–3. helyezett



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

1188..  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSS
18.1. Minden résztvevô hajónak rendelkeznie kell érvényes felelôsségbiztosítással, amely eseten-
ként legalább 5 millió forint összegig vagy ennek megfelelô értékig biztosítson fedezetet.

1199..  MMÉÉDDIIAAJJOOGGOOKK
19.1. A versenyre való nevezéssel a versenyzôk automatikus hozzájárulásukat adják a rendezô-
szervezetnek és a verseny támogatóinak, hogy azok szabadon, korlátozás nélkül felhasználhassák
tudósítás, reklám és egyéb célokra az eseményen készült fotó- és videofelvételeket.

2200..  AA  VVEERRSSEENNYYKKIIÍÍRRÁÁSS  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA
20.1. A rendezô szervezet az RRS 89.2(b) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást. Minden
esetleges változást közzétesznek a verseny weboldalán.

2211..  TTOOVVÁÁBBBBII  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓ
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendezô szervezettel:

Balatoni Yacht Club

E-mail: info@balatoniyachtclub.hu 

Honlap: https://byc1912.hu/audi-laser-420-orszagos-bajnoksag/

Facebook: Balatoni Yacht Club 1912









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

Elérhetõség: +36 30 390 6292




