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FÜRED KUPA ONE DESIGN TROPHY KUPA FORDULÓ 

BALATONFÜRED, 2015. AUGUSZTUS 1-2. 

Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club 

VERSENYKIÍRÁS 

1. SZABÁLYOK 
1.1. A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok szerint rendezik. 
1.2. A Magyar Vitorlás Szövetség előírásai az Általános versenyutasítás kivételével 

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

2. HIRDETÉSEK 
A hajók kötelezhetők a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetés viselésére. 

3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS 
3.1. A versenyen a 8mOD, 11mOD, Asso99, Elan310, Elliot770, J/24, Melges24, Nautic, 

Scholtz22, Sudár Regatta, X-35 osztály összes hajója indulhat. 
3.2. A hajók és versenyzők részvételi jogosultságáról a Magyar Vitorlás Szövetség 

Versenyrendelkezéseinek 1. pontja rendelkezik. 
3.3. A jogosult hajók előzetesen jelentkezhetnek a versenyre a Magyar Vitorlás Szövetség 

VIHAR rendszerén keresztül, a vihar.hunsail.hu oldalon. Az előzetes jelentkezés 
határideje: 2015. július 26. 23:59. 

3.4. A szervező bizottság az előzetes jelentkezések alapján 2015. július 27-én határozza meg 
a versenyen ténylegesen résztvevő osztályok listáját. 

3.5. Az ekkor meghatározott osztályok további jogosult hajói, akik az előzetes jelentkezéskor 
nem regisztráltak, a helyszíni regisztráció ideje alatt nevezhetnek. 

3.6. Az előzetes jelentkezéskor regisztrált hajóknak is a helyszíni regisztráció ideje alatt kell a 
nevezési díjat megfizetni. 

4. NEVEZÉSI DÍJ 
A nevezés díja az előzetes jelentkezéskor regisztrált hajók esetén: 6.200 Ft/fő. 
A nevezés díja a helyszíni regisztráció ideje alatt nevezett hajók esetén: 8.200 Ft/fő. 
Az 1997. január 1-jén és azután született versenyzők a mindenkori nevezési díj 50%-át 
fizetik. 

5. VERSENYPROGRAM 
5.1. Regisztráció: 

2015. július 31-én 18:00-21:00 óra között és 
2015. augusztus 1-jén 7:00-8:00 óra között. 

5.2. Versenyzői értekezlet: 2015. augusztus 1-jén 8:30 órakor a versenyközpontban. 
5.3. Versenynapok, futamok száma és figyelmeztető jelzések: 

Versenynap Figyelmeztető jelzés Futamok száma 
2015. augusztus 1. 10:30 3 
2015. augusztus 2. 10:30 2 

Összes futam 5 
5.4. Az utolsó versenynapon, 2015. augusztus 2-án 14.00 óra után nem adható figyelmeztető 

jelzés. 
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6. FELMÉRÉS 
6.1. Minden hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési bizonylatát. 
6.2. A regisztráció időtartama alatt a versenyirodán sor kerül az Asso99, Melges24 és az X-35 

hajóosztályban nevező csapatok tömegének mérésére. A tömegméréssel kapcsolatban 
az osztályszabályok előírásai a mérvadóak. 

7. VERSENYUTASÍTÁS 
A Versenyutasítás nyomtatott példányai a regisztráció ideje alatt a versenyirodán vehetők 
át. 

8. HELYSZIN 
8.1. A verseny a Balatonfüredi Yacht Club kikötőjében (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 

2.) kerül lebonyolításra. 
8.2. A versenyterület a Balatonfüred, Alsóörs, Siófok, Zamárdi és Tihany közötti vízterület. 

9. VERSENYPÁLYÁK 
A futamokat up-and-down pályá(ko)n rendezik. 

10. BÜNTETÉSI RENDSZER 
Azokban az osztályokban, ahol az osztályelőírás lehetővé teszi, a 44.1 szabály úgy 
módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel. 

11. ÉRTÉKELÉS 
11.1. Egy futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez. 
11.2. (a) Ha kevesebb, mint négy futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma az összes 

futam pontszámainak összege. 
(b) Ha négy vagy több futamot fejeztek be, egy hajó végső pontszáma, a legrosszabb 

pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 

12. HAJÓK TÁROLÁSA 
A hajókat, amikor a kikötőben vannak, kijelölt helyükön kell tárolni. 

13. KIEMELÉSI KORLÁTOZÁSOK 
A hajók a verseny alatt csak a versenyrendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak 
feltételeit betartva emelhetők ki. 

14. BÚVÁRFELSZERELÉS ÉS MŰANYAG MEDENCÉK 
Víz alatti légzőkészülékek, műanyagmedencék vagy ezekkel egyenértékű berendezés 
nem használható a hajók körül az első futam előkészítő jelzésétől a verseny befejezéséig. 

15. RÁDIÓKAPCSOLAT 
15.1. Vészhelyzetet kivéve egy versenyző hajó sem adhat le vagy vehet olyan rádióadást, 

amely nem érhető el minden hajó számára. Ez a megkötés a mobiltelefonokra is 
érvényes. 

15.2. A Versenyrendezőség a futamok rajtja előtt és a futamok alatt VHF rádión keresztül 
sugároz információkat a versenyzők részére. 

16. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS 
16.1. A díjkiosztó az utolsó futam után, a hirdetőtáblán közölt helyen és időpontban kerül 

megtartásra. 
16.2. Az osztályok 1-3. helyezett egységei díjazásban részesülnek. 
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17. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd a 4. 
szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle 
felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a 
versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik 
be. 

18. BIZTOSÍTÁS 
Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely 
esetenként legalább 5 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson 
fedezetet. 

19. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel: 
Balatonfüredi Yacht Club 
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2. 
E-mail: byc@byc.hu 
Weboldal: www.byc.hu 

A VERSENY TISZTSÉGVISELŐI 
Versenyrendezőség: 

Versenyvezető: Böröcz Bence 
Pályafelelősök: Böröcz Bence 
 Igali Csilla 

 
Versenybíróság: Bodnár Judit, elnök 
 Böröcz István 
 Holló Dániel 
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