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ASSO99 EURO CUP 
 

BALATONFÜRED, 2018. JÚLIUS 29-AUGUSZTUS 1. 
 

Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club, 
együttműködve a Magyar Vitorlás Szövetséggel 

 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 
A versenykiírás egy szabályában a [DP] jelölés azt jelenti, hogy a szabály megsértéséért járó bün-
tetés, az óvási bizottság döntése alapján, a kizárásnál kisebb is lehet. 
 
 
1. SZABÁLYOK 
1.1 A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok szerint rendezik. 
1.2 A vitorlázás felszerelési szabályzatát alkalmazzák. 
1.3 A nemzeti hatóság alkalmazásra kerülő előírásait az 1. melléklet sorolja fel. 
1.4 Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó. 
 
2. HIRDETÉSEK 
2.1 A hajók kötelezhetők, hogy a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetést megje-

lenítsék. Ha ezt a szabályt megsértik, a World Sailing 20.9.2 rendelkezése alkalmazandó. [DP] 
 
3. JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS 
3.1 A versenyen az Asso99 osztályok összes hajója indulhat. 
3.2 Magyar versenyzők számára: csak a Magyar Asso99 Osztályszövetség aktuális, fizető tagjai 

nevezhetnek a versenyre. 
3.3 A jogosult hajók a mellékelt nevezési lap kitöltésével és a byc@byc.hu e-mail címre való be-

küldésével nevezhetnek 2018. július 23-án 23:59-ig (GMT+1). 
 
4. RÉSZVÉTELI DÍJAK 
4.1 A nevezési díj személyenként 10.000 Ft. 
4.2 A nevezési díjat banki átutalással az alábbi bankszámlára kell befizetni: 

Bank neve: OTP Bank 
Kedvezményezett neve: Balatonfüredi Yacht Club 
Bankszámla: HU87 1173 6006 2040 2954 0000 0000 
Közlemény: Asso99 EuroCup – vitorlaszám 

 
5. IDŐBEOSZTÁS 
5.1 Regisztráció: 

Dátum és idő: 2018. július 28. 16:00-20:00 
Helyszín: Versenyiroda, a Balatonfüredi Yacht Club klubházának 1. emeletén 

5.2 Megnyitó ünnepség és versenyzői értekezlet: 
A megnyitó ünnepséget és a versenyzői értekezletet a versenyközpontban, 2018. július 29-én 
11:00 órakor fogják tartani. 

5.3 A versenynapok 2018. július 29. és 2018. augusztus 1. között lesznek. 
5.4 Futamok száma: 

Tíz futamot terveznek. 
5.5 Az első futam figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja: 2018. július 29. 13:00. 
5.6 Az utolsó ütemezett versenynapon 15:00 után nem fognak figyelmeztető jelzést adni. 
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6. FELMÉRÉS 
6.1 Minden hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési bizonylatát 
6.2 Minden hajónak be kell mutatnia egy garnitúra vitorláját (egy nagyvitorla, egy orrvitorla és egy 

hátszélvitorla) pecsételésre a regisztráció ideje alatt. 
6.3 Új felszerelés felmérésére a helyszínen nem lesz lehetőség. 
6.4 A hajóknak 2018. július 29-én 11:00 órakor meg kell felelnie az RRS 78.1 szabálynak. 
 
7. VERSENYUTASÍTÁS 
7.1 A Versenyutasítás nyomtatott példányai a regisztrációkor lesznek elérhetők. A Versenyutasí-

tás elektronikus változata a regisztráció kezdeténél nem később a www.byc.hu weboldalon 
lesz elérhető. 

 
8. HELYSZÍN 
8.1 A versenyközpont a Balatonfüredi Yacht Clubban lesz. A verseny kikötőjének helyét a 2. mel-

léklet mutatja be. 
8.2 A versenyterület a Balatonfüred-Siófok-Zamári-Tihany közötti vízterületen lesz. A versenyte-

rület helyét a 3. melléklet mutatja be. 
 
9. A PÁLYÁK 
9.1 A futamokat cirkáló-hátszél pályán rendezik. 
 
10. BÜNTETÉSI RENDSZER 
10.1 Az RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja 

fel. 
 
11. PONTSZÁMÍTÁS 
11.1 Kettő futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez. 
11.2 (a) Ha kevesebb, mint négy futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma az összes 

futam pontszámainak összege. 
(b) Ha a befejezett futamok száma négy és nyolc közötti, egy hajó sorozatbeli pontszáma a 

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

szabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
 
12. HAJÓK TÁROLÁSA 
12.1 A hajókat, amikor a kikötőben vannak, a kijelölt helyükön kell tárolni. [DP] 
 
13. KIEMELÉSI KORLÁTOZÁSOK 
13.1 A hajóknak 2018. július 29-én 11:00 óráig vízre kell kerülnie és a verseny alatt csak a verseny-

rendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak feltételeit betartva emelhetők ki. [DP] 
 
14. BÚVÁRFELSZERELÉS ÉS MŰANYAGMEDENCÉK 
14.1 Víz alatti légzőkészülékek és műanyagmedencék, vagy ezekkel egyenértékű berendezés az 

első futam előkészítő jelzésétől a verseny befejezéséig nem használható tőkesúlyos hajók 
körül. [DP] 

 
15. RÁDIÓKAPCSOLAT 
15.1 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] 
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15.2 A versenyrendezőség a Versenyutasításban megjelölt VHF csatornán szándékozik kommuni-
kálni a hajók felé. Erősen ajánlott, hogy minden hajó rendelkezzen VHF rádióval, amely képes 
ezeket az információkat fogadni. 

 
16. DÍJAK 
16.1 Az 1-3. helyezett hajók díjazásban részesülnek. 
 
17. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
17.1 A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 4. sza-

bályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelős-
séget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez 
kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be. 

 
18. BIZTOSÍTÁS 
18.1 Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely eseten-

ként legalább 500.000 EUR összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet. 
 
19. MÉDIAJOGOK 
19.1 A versenyen való részvétellel a versenyzők automatikusan hozzájárulásukat adják, hogy a 

rendező szervezet és a verseny támogatói szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják tudó-
sítás, reklám és egyéb célokra az eseményen készült fotó- és videofelvételeket. 

 
20. A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSAI 
20.1 A Versenykiírás módosításait a verseny weboldalán teszik közzé. 
 
21. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
21.1 További információkért kérjük, keresse a rendező szervezetet: 

Balatonfüredi Yacht Club 
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc sétány 2. 
Weboldal: www.byc.hu 
E-mail: byc@byc.hu 
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1. MELLÉKLET – A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELŐÍRÁSAI A 
VERSENYSZABÁLYOKHOZ A 2017-2020. ÉVEKRE 

 
A 61.2, a 62.2 és a 66. szabályok kiegészítése: 
Óvásokért, orvoslati vagy ismételt megnyitásra vonatkozó kérelmekért nem szabad díjakat felszá-
mítani. 
 
A 67. szabály (Káresetek) kiegészítése: 

(a) Egy A vitorlázás versenyszabályai hatálya alatt lévő hajóval történt esetből eredő felelősségi 
kérdés vagy kártérítési igény eldöntése a bíróságok hatáskörébe tartozik, ezzel egy óvási 
bizottság nem foglalkozik. 

(b) Az, hogy egy hajó büntetést vállalt, kiállt egy futamból vagy visszalépett attól, önmagában 
nem tekinthető úgy, mintha a hajó elismerné egy káresetben való felelősségét vagy egy sza-
bály megsértését. 

 
A 70.5 szabály kiegészítése: 
A Magyar Vitorlás Szövetség jóváhagyása szükséges a fellebbezési jog 70.5(a) szabály alapján 
történő megvonásához. A jóváhagyási kérelemnek az első versenynap előtt 8 héttel be kell érkeznie 
a nemzeti hatósághoz. A jóváhagyásról szóló értesítést ki kell függeszteni a hivatalos hirdetőtáblára. 
 
A 88.2 szabály (Az előírások módosítása) kiegészítése: 
Versenykiírások és versenyutasítások nem változtathatják meg a Magyar Vitorlás Szövetség ezen 
előírásait. 
 
Az R függelék (Fellebbezési és kérelmezési eljárások) kiegészítése: 
A fellebbezéseket és a kérelmeket postai úton vagy e-mailben a Magyar Vitorlás Szövetség Titkár-
ságára kell megküldeni. 
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2. MELLÉKLET – A VERSENY KIKÖTŐJÉNEK HELYE 
 

 
 

Házigazda egyesület: 
Balatonfüredi Yacht Club: www.byc.hu 

Kikötő: 
Balatonfüredi Yacht Club 
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc sétány 2. 
[+46° 57’ 11.81”, +17° 53’ 33.47”] 

 

3. MELLÉKLET – A VERSENYTERÜLET HELYE 
 

 

VERSENY-
TERÜLET 
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