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ROOSTER BYC KUPA UTÁNPÓTLÁS RANGLISTA VERSENY 
 

BALATONFÜRED, 2017. SZEPTEMBER 8-10. 
 

Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club 
 
 

VERSENYUTASÍTÁS 
 
 
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 kizá-

rásnál enyhébb is lehet. 
 
1. SZABÁLYOK 
1.1 A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok szerint rendezik. A 

meghatározás szerint szabályok a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései (továb-
biakban: VR) és Reklámszabályzata is. 

1.2 Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó. 
 
2. VERSENYZŐKNEK SZÓLÓ KÖZLEMÉNYEK 
2.1 A versenyzőknek szóló közleményeket a Balatonfüredi Yacht Club személybejárójánál lévő 

hivatalos hirdetőtáblákon függesztik ki. 
 
3. A VERSENYUTASÍTÁS MÓDOSÍTÁSAI 
3.1 A versenyutasítás módosításait a hatályba lépés napján 9:00 előtt függesztik ki, kivéve ha a 

futamok időbeosztását módosítják, mert ezeket a hatályba lépést megelőző napon 21:00 
óráig függesztik ki. 

 
4. PARTI JELZÉSEK 
4.1 A parti jelzéseket a Balatonfüredi Yacht Club főárbocán tűzik ki. 
4.2 Ha egy jelzést egy pályalobogó felett tűznek ki, akkor a jelzés csak az adott pályára érvé-

nyes. Ez módosítja a Versenyjelzéseket. A pályalobogókat a hivatalos hirdetőtáblán teszik 
közzé. 

4.3 Amikor az AP lobogót a parton tűzik ki, a Versenyjelzések AP pontjában az „1 perc” „nem 
kevesebb, mint 60 percre” módosul. 

 
5. VERSENYFORMA 
5.1 A 29er és a 420 osztály hajói egy flottában versenyeznek. 
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5.2 Az Optimist osztály hajóit két flottára osztják, és a versenyük az A függelék szerint kvalifiká-
ciós és döntő sorozatokból fog állni. 

5.3 Ha a második versenynap végéig nem fejeztek be legalább négy futamot, a kvalifikációs so-
rozat a harmadik versenynapon folytatódik. 

 
6. A FUTAMOK IDŐBEOSZTÁSA 
6.1 Versenynapok, figyelmeztető jelzések tervezett időpontja és futamok száma: 

Versenynap Figyelmeztető jelzés Futamok száma 
29er 

Futamok száma 
420, Optimist 

2017. szeptember 8. 11:00 4 3 

2017. szeptember 9. 10:00 4 3 

2017. szeptember 10. 10:00 3 2 

Összes futamok száma: 11 8 

6.2 Az utolsó ütemezett versenynapon, 2017. szeptember 10-én 14:00 óra után nem fognak fi-
gyelmeztető jelzést adni. 

 
7. OSZTÁLYLOBOGÓK ÉS FLOTTÁK AZONOSÍTÁSA 
7.1 Az osztálylobogók a következők: 

Osztály Lobogó 

29er fehér alapon piros osztályjelzés 

420 kék alapon fekete osztályjelzés 

Optimist sárga/arany csoport sárga alapon fekete osztályjelzés 

Optimist kék/ezüst csoport kék alapon fehér osztályjelzés 

7.2 A versenyben lévő Optimisteknek a gaffjuk felső végéhez kell rögzíteniük egy, a flottájuknak 
megfelelő színű szalagot. A szalagok a regisztrációkor vehetők át. Sérült vagy elvesztett sza-
lagok a versenyirodán pótolhatók. 

 
8. VERSENYTERÜLETEK 
8.1 A versenyterületek helyét a hivatalos hirdetőtáblán közlik. 
 
9. VERSENYPÁLYA 
9.1 A B melléklet ábrái mutatják be a pályákat, beleértve a szakaszok közötti hozzávetőleges 

szögeket, a jelek elhagyásának sorrendjét és oldalát. 
9.2 A figyelmeztető jelzésnél nem később, a versenyrendezőségi jelzőhajó kitűzi az első szakasz 

hozzávetőleges irányszögét. Az irányszög hiánya nem képezheti orvoslati kérelem alapját. 
Ez módosítja az RRS 62.1(a) szabályt. 

 
10. JELEK 
10.1 Az Alfa versenyterületen: 

(a) Az 1, 2, 3s és 3p jelek fehér színű, henger alakú felfújt bóják jelek lesznek. 
(b) A rajtjelek versenyrendezőségi hajók lesznek. 
(c) A céljelek egy versenyrendezőségi hajó a jobb oldalon és egy narancsszínű lobogót vi-

selő bója a bal oldalon lesznek. 
10.2 A Charlie versenyterületen: 

(a) Az 1, 2, 3, 4s és 4p jelek sárga színű, henger alakú felfújt bóják lesznek. 
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(b) A rajtjelek a versenyrendezőségi jelzőhajó a jobb oldalon és egy narancsszínű lobogót 
viselő bója a bal oldalon lesznek. 

(c) A céljelek a versenyrendezőségi jelzőhajó és sárga színű felfújt gömbök lesznek. 
10.3 Az Alfa versenyterületen a 3s és 3p jelek, a Charlie versenyterületen a 4s és 4p jelek kapu-

kat alkotnak. Ha egy kapunál az egyik jel hiányzik, a helyén álló jelnek elhagyáskor bal kézre 
kell esni. 

 
11. A RAJT 
11.1 A hajók figyelmezetése céljából, egy rövidesen kezdődő futam vagy rajteljárás esetén leg-

alább öt perccel a figyelmeztető jelzés előtt kitűzésre kerül a rajtvonalon a narancsszínű lo-
bogó egy hangjellel. 

11.2 A rajtvonal 
(a) az Alfa versenyterületen a rajtjeleken lévő narancsszínű lobogókat viselő árbocok kö-

zött lesz. 
(b) a Charlie versenyterületen a jobb oldali rajtjelen lévő narancsszínű lobogót viselő árboc 

és a bal oldali rajtjel pálya felőli oldala között lesz. 
11.3 Amely hajók figyelmeztető jelzését még nem adták, a többi futam rajteljárásának idejére tá-

volodjanak el a rajtterületről. A rajtterület a rajtvonal bármely pontjától mért 50 méteres távol-
ság. [NP] [DP] 

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

11.5 Az RRS 30.4 szabály (A fekete lobogó) a következővel egészül ki: 
A vitorlaszámokat legalább 3 percig mutatják. A vitorlaszámok kihelyezésekor egy hosszú 
hangjelet adnak. 

 
12. A KÖVETKEZŐ SZAKASZ MÓDOSÍTÁSA 
12.1 A következő szakasz módosításakor a versenyrendezőség az eredeti jelet (vagy a célvona-

lat) helyezi át egy új pozícióba. 
 
13. A CÉL 
13.1 A célvonal egy versenyrendezőségi hajó narancsszínű lobogót viselő árboca és a másik ol-

dali céljel pálya felőli oldala között lesz. 
13.2 A versenyzők a célba érésük után a lehető leggyorsabban hagyják el a célterületet. A célte-

rület a célvonal bármely pontjától mért 50 méteres távolság. [NP] [DP] 
 
14. BÜNTETÉSI RENDSZER 
14.1 A 29er osztálynak az RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egy-

fordulós büntetés váltja fel. 
14.2 A P függelék a következő módosítással érvényes: ha egy hajó első büntetését célba érése 

után jelzik, elvégezheti a büntetését vagy tárgyalás nélkül vállalhat egy 8 pontos pontbünte-
tést. 

14.3 A T függelék érvényes. 
 
15. IDŐKORLÁTOZÁSOK ÉS CÉLIDŐK 
15.1 Az időkorlátozások és a célidők az egyes osztályoknak – percben – a következők: 
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Osztály 
Időkorlát az első 

célba érőnek 
Időkorlát az első 

célba érőtől 
Célidő az első 
célba érőnek 

29er 60 15 30 

420 90 20 50 

Optimist 90 20 45 

A célidő nem teljesülése nem képezheti orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja az RRS 
62.1(a) szabályt. 

15.2 Azok a hajók, amelyek nem érnek célba az elsőnek a pályát végigvitorlázó és célba ért hajót 
követő időkorlátozáson, tárgyalás nélkül DNF-ként kerülnek értékelésre. Ez módosítja az 
RRS 35, az A4 és az A5 szabályokat. 

 
16. ÓVÁSOK ÉS ORVOSLATI KÉRELMEK 
16.1 Óvási űrlapok a versenybírói irodán kaphatók. Az óvásokat és az orvoslati vagy az ismételt 

megnyitásra vonatkozó kérelmeket oda kell benyújtani a megfelelő határidőn belül. 
16.2 Az óvási idő minden egyes osztálynak az utolsóként célba érő hajót követően a lehető leg-

hamarabb kezdődik. Az óvási határidőt naponta határozzák meg és közlik a hivatalos hirde-
tőtáblán. Az óvási határidők osztályonként és flottánként különbözhetnek. 

16.3 Az óvási határidőt követő 30 percnél nem később kifüggesztik a közleményeket, hogy tájé-
koztassák a versenyzőket azokról a tárgyalásokról, amelyeken felek, vagy amelyeken tanú-
ként nevezték meg őket. A tárgyalásokat a versenyiroda mellett található versenybírói szo-
bában tartják. 

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

16.5 Kifüggesztik azoknak a hajóknak a listáját, amelyeket a P függelék szerint büntettek. 
16.6 Ha az RRS N1.4(b) szabályt alkalmazzák, a szabály szerinti tárgyalás kérésére vonatkozó 

határidő 30 perc azt követően, hogy a feleket értesítették a panel döntéséről. 
16.7 Az RRS 66. szabályban „Az utolsó ütemezett versenynapon” „Egy sorozat utolsó napján”-nal 

helyettesítendő. 
16.8 Egy sorozat utolsó versenynapján egy, az óvási bizottság egy döntésére alapozott orvoslati 

kérelmet nem később, mint 30 perccel a döntés kifüggesztését követően kell benyújtani. Ez 
módosítja az RRS 62.2 szabályt. 

16.9 A nemzetközi versenybíróság döntései az RRS 70.5 szabály értelmében véglegesek. 
 
17. PONTSZÁMÍTÁS 
17.1 Egy futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez. 
17.2 (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 vagy hét, egy hajó sorozatbeli pontszáma a 

legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
(c) Ha nyolc vagy több futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma a két legrosz-

szabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
17.3 Optimist osztályban az ifjúsági és serdülő korcsoportok versenyzői együtt rajtolnak, de az 

abszolút sorrendből történő kiemeléssel külön kerülnek értékelésre. 
17.4 Amikor kvalifikációs és döntő sorozatokat vitorláznak: 

(a) A kvalifikációs sorozat futamai és a döntő sorozat futamai együttesen adják az összes 
futam pontszámainak összegét. 
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(b) Egy kvalifikációs futam nem számít addig, amíg a kvalifikációs sorozat összes flottája 
nem fejezte azt be. 

(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) Ha kettő vagy több döntő sorozatbeli futamot fejeztek be, akkor legfeljebb egy döntő 

sorozatbeli futam pontszáma ejthető ki. 
(f) Az RRS A4.2 szabály alkalmazásakor egy kvalifikációs vagy döntő sorozatbeli futamba 

benevezett hajók száma a legnagyobb kvalifikációs flottába sorolt hajók száma lesz. 
 
18. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
18.1 A versenyzők a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt, kivéve a ruházat cseréjére vagy 

igazítására fordított rövid időszakokat, kötelesek az egyéni úszóeszközt viselni. Ez módosítja 
az RRS 40. szabályt. [DP] 

18.2 A segítséget kérő versenyzők nyitott kézzel integessenek. Ha a versenyző nem igényel se-
gítséget, zárt ököllel integessen. 

18.3 Ha szükséges, egy hivatalos hajó utasíthat egy versenyzőt, hogy hagyja el a hajóját, és 
szálljon át a mentében résztvevő hajóra. 

18.4 Amely hajó kiáll egy futamból, a lehető leghamarabb köteles értesíteni a versenyrendezősé-
get. [NP] [DP] 

 
19. LEGÉNYSÉG VAGY FELSZERELÉS CSERÉJE [DP] 
19.1 Versenyzők cseréje csak a versenyrendezőség előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. 
19.2 Sérült vagy elveszett felszerelések pótlása csak a versenyrendezőség engedélyével lehet-

séges. A pótlás iránti kérelmet az első ésszerű alkalommal kell benyújtani a versenyrende-
zőséghez. 

 
20. HIVATALOS HAJÓK 
20.1 A hivatalos hajókat a következőképpen jelölik: 

Hajótípus Azonosító lobogó 

Versenyrendezőség fehér színű lobogó RC felirattal 

Óvási Bizottság fehér színű lobogó JURY felirattal 

Média zöld színű lobogó MEDIA felirattal 

20.2 A rajt- és célvonalak végein álló versenyrendezőségi hajók nem tűznek ki azonosító lobogót. 
20.3 A hivatalos hajók tevékenysége nem képezheti egy hajó által beadott orvoslati kérelem alap-

ját. Ez módosítja az RRS 60.1(b) szabályt. 
 
21. KÍSÉRŐHAJÓK [NP] [DP] 
21.1 A Versenyrendezőség minden nap a napi első futam rajtja előtt 2 órával csapatvezetői érte-

kezletet tart a versenyközpontban. A megbeszélés célja, hogy a csapatvezetők véleményt 
nyilvánítsanak a versenyrendezéssel, versenyszervezéssel kapcsolatban, információt sze-
rezzenek a Versenyutasítás módosításairól és a versenyrendezésről általánosságban. 

21.2 A kísérőhajók regisztrációjára a nevezés időtartamában kerül sor, amikor meg kell adni a 
kísért hajók rajtszámait. Egy kísérőhajó legfeljebb tíz hajó felügyeletét vállalhatja. A kísérő-
hajókon csak a kíséretben vagy mentésben segítő személyek tartózkodhatnak. A regisztrált 
hajóvezetők felelősek a kísérőhajók irányításáért a verseny teljes ideje alatt. 
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21.3 Minden kísérőhajónak jól láthatóan ki kell tűznie a rendező szervezet által biztosított azono-
sító lobogót. Jelöletlen kísérőhajók nem használhatók. Az azonosító lobogó regisztrációkor 
történő átvételekor 10 EUR (vagy 3.000 Ft) kauciót kell fizetni. Az utolsó napon, az azonosító 
lobogó versenyirodában történő visszaadásakor visszafizetésre kerül a kaució. 

21.4 Amikor a Versenyrendezőség a rajtnál kitűzi a narancsszínű lobogót vagy a célnál a kék lo-
bogót, a kísérőhajók tartózkodjanak 50 méterrel a rajtvonal alatt és a 50 méterrel a célvonal 
felett. 

21.5 A kísérőhajók maradjanak kívül azokról a területekről, ahol a hajók versenyeznek, amíg min-
den hajó célba nem ért vagy kiállt a futamból, vagy a Versenyrendezőség érvénytelenítést 
nem jelzett. 

21.6 A kísérőhajók nem tartózkodhatnak a versenyterületen a futamban az első osztály vagy flotta 
figyelmeztető jelzésétől az utolsó osztály vagy flotta utolsó hajójának célba éréséig, kivéve, 
ha a Versenyrendezőség halasztást jelzett. Ekkor a halasztás végét jelentő jelzésig beme-
hetnek a versenyterületre. Ez az utasítás nem érvényes mentési helyzetekre. 

 
22. HULLADÉK ELHELYEZÉSE 
22.1 A hulladék elhelyezhető a kísérő és a hivatalos hajók fedélzetén. 
 
23. RÁDIÓKAPCSOLAT 
23.1 Vészhelyzetet kivéve, egy versenyben lévő hajó nem végezhet olyan hang- vagy adatátvitelt 

és nem vehet olyan hang- vagy adatkapcsolatot, amely nem érhető el minden hajó számára. 
[DP] 

 
24. DÍJAK 
24.1 A Versenykiírásban szereplő díjak kerülnek kiosztásra. 
 
25. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
25.1 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. 

 
26. BIZTOSÍTÁS 
26.1 Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely eseten-

ként legalább 5 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet. 
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A VERSENYUTASÍTÁS A MELLÉKLETE: 
KVALIFIKÁCIÓS ÉS DÖNTŐ SOROZATOK 

 
 
1. KVALIFIKÁCIÓS SOROZAT 
1.1 A kvalifikációs sorozatban a hajókat a lehető legegyenlőbb méretű és képességű flottákba 

sorolják. 
1.2 Az előzetes besorolást egy, a rendező szervezet által kijelölt sorsoló bizottság végzi, és 

2017. szeptember 8-án 9:00 óráig teszik közzé. 
1.3 A kvalifikációs sorozatban legalább két futam befejezése esetén a hajókat minden verseny-

napot követően újra flottákba sorolják. Ha az összes flotta ugyanannyi futamot fejezett be, a 
hajókat a sorozatban elfoglalt helyezésük alapján sorolják be. Ha nem ugyanannyi futamot 
fejezett be az összes flotta, az újra besorolás alapjául szolgáló helyezéseket a teljesítésük 
időrendjében azon futamok alapján számolják, amelyeket az összes flotta befejezett. 

1.4 Az újrasorolást az alábbiak szerint végzik: 

Helyezés a sorozatban Flottabesorolás 

1. 1 

2. 2 

3. 2 

4. 1 

stb.  

1.5 Az újrasorolás alapját a 21:00 órakor elérhető helyezések adják, függetlenül a még nem el-
döntött óvásoktól és orvoslatoktól. 

1.6 Ha egy versenynap végén nem ugyanannyi futamot fejezett be az összes flotta, a következő 
napon a kevesebb futammal rendelkező flotta folytatja a versenyt addig, amíg az összes flot-
ta ugyanannyi futamot nem teljesített. Ezt követően az összes hajó az új flottákban fog ver-
senyezni. 

1.7 Ha a második versenynap végéig legalább négy futamot fejeztek be, a kvalifikációs sorozat 
véget ér. Ellenkező esetben a kvalifikációs sorozat a harmadik versenynapon folytatódik, és 
azon a napon ér véget. 

1.8 Ha a kvalifikációs sorozat befejezésekor az egyik flotta több futamot fejezett be, mint a má-
sik, az extra futamokat érvénytelenítik azért, hogy a kvalifikációs sorozatban mindegyik flot-
tának ugyanannyi futama legyen. 

 
2. DÖNTŐ SOROZAT 
2.1 A hajókat a kvalifikációs sorozatban elfoglalt helyezésük alapján osztják be a döntő sorozat 

flottáiba. 
2.2 A döntő sorozatban ugyanannyi flotta lesz, mint a kvalifikációs sorozatban volt. 
2.3 A döntő sorozat flottái a lehető legegyenlőbb méretűek lesznek, ügyelve arra, hogy az ezüst 

flotta ne legyen nagyobb az arany flottánál. A legjobb kvalifikációs sorozatbeli helyezésekkel 
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rendelkező hajók az összes döntő sorozatbeli futamot az arany flottában, a többiek az ezüst 
flottában vitorlázzák. 

2.4 Miután a hajókat besorolták a döntő sorozat flottáiba, a kvalifikációs sorozat helyezéseinek 
újraszámolása csak akkor lehet hatással a besorolásra, ha egy orvoslati döntés egy hajót az 
arany flottába léptet elő. 

2.5 A különböző döntő sorozatbeli flottáknak nem kell azonos számú befejezett futammal ren-
delkezniük. Az arany flotta hajóit rangsorolják előre, kivéve azokat a hajókat, amelyeket a 
döntő sorozat egy futamából az RRS 5., 6., 7. vagy 69. szerint kizártak. 

 
 

A VERSENYUTASÍTÁS B MELLÉKLETE:  
A PÁLYÁK 

 
 

Alfa versenyterület: Charlie versenyterület: 
  

 

 
  

Jelek kerülési sorrendje: Jelek kerülési sorrendje: 
Optimist: Start – 1 – 2 – 3s/3p – Finish 29er: Start – 1 – 4s/4p – 1 – 4p – Finish 

 420: Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 2 – 3 – Finish 
 


