
FINN-DINGI
MAGYAR BAJNOKSÁG

és Audi Kupa 
Versenyutas í tás

Alsóörs ,  2019.  szeptember 19–23.



A verseny névadó szponzora

Együttmûködôk

A verseny kiemelt szponzorai

Magyar Vitorlás 
Szövetség

Alsóörs 
Önkormányzat 

Magyar Finn-dingi
Osztályszövetség 



A Versenyutasítás egy szabályában a [DP] jelölés azt jelenti, hogy a szabály megsértéséért járó
büntetés, az óvási bizottság döntése alapján, a kizárásnál kisebb is lehet. 

11..  VVEERRSSEENNYYZZÔÔKKNNEEKK  SSZZÓÓLLÓÓ  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK
A versenyzôknek szóló közleményeket a Balatoni Yacht Club klubház földszintjén lévô hivatalos
hirdetôtáblán, és az esemény honlapján jelenítik meg. 

22..  AA  VVEERRSSEENNYYUUTTAASSÍÍTTÁÁSS  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
A versenyutasítás módosításait a hatályba lépés napján 9:00 óra elôtt függesztik ki kivéve, ha a
futamok idôbeosztását módosítják, mert ezeket a hatályba lépést megelôzô napon 20:00 óráig
függesztik ki. 

33..  PPAARRTTII  JJEELLZZÉÉSSEEKK
3.1. A parti jelzéseket a Balatoni Yacht Club klubházának elôtt található fôárbócra tûzik ki. 

3.2. Amikor az AP lobogót a parton tûzik ki a Versenyjelzések AP pontjában az „1 perc” „nem
kevesebb, mint 50 percre” módosul. 

4. A futamok idôbeosztása

4.1. A napi elsô futamok figyelmeztetô jelzésének tervezett idôpontja az elsô versenynapon
10:30, a további versenynapokon 10:00. 

4.2. A rendezôség napi 3 futamot tervez. 

4.3. Egy nap akár 4 futam is rendezhetô. 

55..  OOSSZZTTÁÁLLYYLLOOBBOOGGÓÓ  
Az osztálylobogó fehér alapon finn osztályjelzés.

66..  PPÁÁLLYYÁÁKK  ÉÉSS  JJEELLEEKK
Az 1. számú melléklet mutatja be a pályát, valamint a jelek elhagyásának sorrendjét és oldalát.

Az 1, 2, 3, 4 számú jelek piros színû felfújt bóják lesznek. 

Ha a kapu egyik jele hiányzik, a helyén lévô jelnek elhagyáskor bal kézre kell esnie.

77..  RRAAJJTT
7.1. A hajók figyelmeztetése céljából, egy rövidesen kezdôdô futam vagy rajteljárás esetén leg-
alább öt perccel a figyelmeztetô jelzés elôtt kitûzésre kerül a rajtvonalon a narancsszínû lobogó
egy hangjellel.

7.2. A rajtvonal a két rendezôhajó narancssárga lobogót viselô árbóca között lesz.

7.3. Amely hajó a rajtjelzést követô 4 percen belül nem rajtol el, tárgyalás nélkül el nem rajtolt
(DNS) hajóként kerül értékelésre. Ez módosítja az RRS A4 és A5 szabályokat. 

88..  AA  KKÖÖVVEETTKKEEZZÔÔ  SSZZAAKKAASSZZ  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA
8.1. A következô szakasz módosításakor a rendezôség az eredeti jelet helyezi új helyre. 

99..  AA  CCÉÉLL
9.1. A célvonal a céljelen lévô narancs színû lobogót viselô árbóc és egy henger alakú, sárga szí-
nû bója között lesz.

9.2. A versenyzôk a célba érésük után a lehetô leggyorsabban hagyják el a célterületet és ameny-
nyiben lesz még futam, térjenek vissza a rajtterületre. A célterület a célvonal bármely pontjától
mért 50 méteres távolság. [NP] [DP] 



1100..  IIDDÔÔKKOORRLLÁÁTTOOZZÁÁSSOOKK  ÉÉSS  CCÉÉLLIIDDÔÔKK
10.1. Idôkorlátozás nincs.

10.2. A tervezett futamhossz 60 perc.

10.3. Azon hajók, amelyek nem érnek célba az elsônek a pályát végigvitorlázó és célba ért hajót
követô 20 percen belül, tárgyalás nélkül DNF-ként kerülnek értékelésre. Ez módosítja az RRS 35.,
az A4 és az A5 szabályokat. 

1111..  ÓÓVVÁÁSSOOKK  ÉÉSS  OORRVVOOSSLLAATTII  KKÉÉRREELLMMEEKK
11.1. Óvási ûrlapok a versenyirodán kaphatók (amely a BYC1912 klubház földszintjén található).
Az óvásokat és az orvoslati vagy az ismételt megnyitásra vonatkozó kérelmeket oda kell benyúj-
tani a megfelelô határidôn belül. 

11.2. Minden osztály részére, az óvási határidô a napi utolsó futam utolsó hajójának célba érési
idôpontját, vagy a napi versenyzés végét jelentô jelzés versenyrendezôség általi kitûzését köve-
tô 60 perc közül a késôbbi. Azonban amikor a parton tûzték ki az „AP az A felett” jelzést, az óvási
határidô a jelzés kitûzését követô 30 perc.

11.3. Az óvási határidôt követô 30 percnél nem késôbb kifüggesztik a közleményeket, hogy tá-
jékoztassák a versenyzôket azokról a tárgyalásokról, amelyeken felek, vagy amelyeken tanúként
nevezték meg ôket. A tárgyalásokat a kifüggesztett idôponttól kezdve az óvási szobában tartják,
amely a BYC1912 klubház földszintjén található. 

11.4. A versenyrendezôség, a technikai bizottság, vagy az óvási bizottság óvásairól szóló közle-
ményeket a hajók RRS 61.1(b) szabály szerinti értesítése céljából kifüggesztik. 

11.5. Kifüggesztik azoknak a hajóknak a listáját, amelyeket az RRS 42 szerint büntettek.

11.6. Az utolsó ütemezett versenynapon egy, az óvási bizottság egy döntésére alapozott orvos-
lati kérelmet nem késôbb, mint 30 perccel a döntés kifüggesztését követôen kell benyújtani. 
Ez módosítja az RRS 62.2-t. 

1122..  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGII  EELLÔÔÍÍRRÁÁSSOOKK
Amely hajó kiáll egy futamból, vagy nem indul azon, a lehetô leghamarabb köteles értesíteni 
a versenyrendezôséget. [DP]

1133..  LLEEGGÉÉNNYYSSÉÉGG  VVAAGGYY  FFEELLSSZZEERREELLÉÉSS  CCSSEERRÉÉJJEE
Sérült vagy elveszett felszerelések pótlása csak a versenyrendezôség írásos engedélyével lehet-
séges. A pótlás iránti kérelmeket az elsô ésszerû alkalommal kell benyújtani a rendezôséghez. [DP]

1144..  FFEELLSSZZEERREELLÉÉSSII  ÉÉSS  FFEELLMMÉÉRRÉÉSSII  EELLLLEENNÔÔRRZZÉÉSS
A vízen a versenyrendezôség vagy a technikai bizottság egy tagja utasíthat egy hajót, hogy azon-
nal menjen ellenôrzésre egy megadott helyre. A parton a felszerelések bármikor ellenôrizhetôk,
vagy felmérhetôk.

1155..  HHIIVVAATTAALLOOSS  HHAAJJÓÓKK
A hivatalos hajókat a következôképpen jelölik: 

Versenyrendezôségi hajók fehér alapon fekete RC feliratú lobogót viselnek.

Versenybírósági hajók fehér alapon fekete JURY feliratú lobogót viselnek.

Média hajók fehér alapon fekete PRESS feliratú lobogó viselnek. 

1166..  HHUULLLLAADDÉÉKK  EELLHHEELLYYEEZZÉÉSSEE
Hulladék elhelyezhetô a kísérô és a hivatalos hajók fedélzetén. 



1177..  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓ  HHAAJJÓÓKK
A támogató hajóknak az elsôként rajtoló osztály elôkészítô jelzésétôl addig, amíg az összes ha-
jó célba nem ér, fel nem adja a futamot vagy a versenyrendezôség halasztást vagy érvénytelení-
tést nem jelez, a versenyterülettôl legalább 100 méterre kell elhelyezkednie.

1188..  FFEELLEELLÔÔSSSSÉÉGG  KKIIZZÁÁRRÁÁSSAA
A versenyzôk kizárólag saját felelôsségükre vesznek részt a versenyen, lásd a 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.

PPÁÁLLYYAARRAAJJZZ

RRaajjtt

CC
ééll

AA  vvaallaammeennnnyyii  ppáállyyaajjeell  bbaakkéézzrrôôll
kkeerrüülleennddôô,,  kkiivvéévvee  aa  kkaappuukkaatt,,
aammeellyyeekk  kköözzöötttt  kkeellll  eellmmeennnnii..

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

Elérhetõség: +36 30 390 6292








