
 

 

 

J/24 ÉS MELGES24 FLOTTABAJNOKSÁG 

BALATONFÜRED, 2015. MÁJUS 1-3. 

VERSENYKIÍRÁS 

1. BEVEZETÉS 
1.1. A verseny célja: Flottabajnoki címek elnyerése a résztvevő hajóosztályokban. 
1.2. A verseny helye és ideje: Balatonfüred, 2015. május 1-3. 
1.3. Résztvevő hajóosztályok: J/24, Melges24 

2. A VERSENY RENDEZŐJE 
2.1. Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club és Magyar Villamos Művek SE 
2.2. Versenyvezető: Fluck Benedek 
2.3. Versenybíróság elnöke: Regényi Zsolt 

3. VERSENYSZABÁLYOK 
A versenyen az alábbi szabályok érvényesek: 
- A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok, 
- a Magyar Vitorlás Szövetség Általános versenyutasítása, Versenyrendelkezései és 

Reklámszabályzata. 

4. HIRDETÉSEK 
A résztvevő hajók kötelezhetők a Versenyrendezőség által meghatározott és biztosított hirdetés 
viselésére. 

5. NEVEZÉS 
5.1. A nevezés helye: A Balatonfüredi Yacht Club Klubházának I. emeletén működő versenyiroda (8230 

Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.). 
5.2. A nevezés ideje: 2015. április 30-án 18:00-21:00 óra között és 

2015. május 1-jén 7:30-8:30 óra között és 
5.3. A nevezés díja: 6.200 Ft/fő 
 Az 1996. január 1-jén és azután született versenyzők 3.200 Ft/fő nevezési díjat 

fizetnek. 
5.4. A nevezés időtartama alatt a versenyirodán sor kerül a nevező csapatok tömegének mérésére. A 

tömegméréssel kapcsolatban az osztályszabályok előírásai a mérvadóak. 

6. VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA, PARTI JELZÉSEK 
6.1. A Versenyrendezőség a versenyzőket a BYC személybejárójánál kifüggesztett hivatalos hirdetőtáblán, 

írásbeli közlemények útján tájékoztatja. 
6.2. A parti jelzéseket a Balatonfüredi Yacht Club kikötőjének főárbocán tűzik ki. 

7. VERSENYPROGRAM 
7.1. Versenyzői értekezlet: 2015. május 1-jén 9:00 órakor a versenyközpontban. 
7.2. A tervezett versenyprogram a következő: 

Dátum Figyelmeztető 
jelzés 

Futamok száma 

2015. május 1. 11:00 3 

2015. május 2. 10:00 3 

2015. május 3. 10:00 2 

Összes futam 8 

7.3. Az utolsó versenynapon, 2015. május 3-án 14.00 óra után rajteljárás nem kezdhető. 

8. RAJTSORREND 
Melges24, J/24 



9. OSZTÁLYLOBOGÓK 
Az osztálylobogók az alábbiak: 

Osztály Osztálylobogó 

J/24 zöld alapon fekete osztályjelzés 

Melges24 fehér alapon kék osztályjelzés 

10. VERSENYTERÜLET ÉS VERSENYPÁLYA 
10.1. Balatonfüred – Siófok – Zamárdi – Tihany közötti vízterületen futamonként kihelyezett cirkáló-hátszél 

pálya, amelyet a mellékelt pályarajz szerint kell teljesíteni. 
10.2. Az 1, 1a pályajeleket bal kéz felől kell elhagyni. 
10.3. A 4s és 4p pályajelek az első hátszél végén kaput alkotnak. Ha a kapu egyik jele hiányzik, a helyén lévő 

jelet bal kéz felől kell elhagyni. 

11. PÁLYAJELEK 
11.1. A pályaszakaszokat határoló jelek fehér színű, henger alakú felfújt műanyag bóják. 
11.2. A rajtbója piros-fehér színű lobogóval ellátott jel. 
11.3. A célbója kék-fehér színű lobogóval ellátott jel. 
11.4. A pályamódosításnál használt jelek sárga színű, henger alakú felfújt műanyag bóják. Egy újabb 

módosításnál a versenyrendezőség az eredeti jeleket helyezi ki. 

12. HIVATALOS HAJÓK 
12.1. A versenyrendezésben közreműködő hajókat RC feliratú lobogó jelzi. 
12.2. A versenybíróság hajóit JURY feliratú lobogó jelzi. 
12.3. A sajtó és a média hajóit MEDIA feliratú lobogó jelöli. 

13. BÜNTETÉSI RENDSZER 
13.1. A RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetés helyett egyfordulós büntetést kell 

végezni. 
13.2. Melges 24 hajóosztályban a P függelék érvényes. 

14. RÁDIÓKAPCSOLAT 
14.1. A Versenyrendezőség a futamok rajtja előtt és a futamok alatt a VHF 78 csatornán keresztül sugároz 

információkat a versenyzők részére. 
14.2. Az információközlésben (küldésben vagy fogadásban) bekövetkező hiba vagy a korai rajtos hajók 

bemondásának sorrendje nem képezheti orvoslati kérelmek alapját, kivéve, ha az orvoslatot a 
Versenyrendezőség kezdeményezte. Ez módosítja a Versenyszabályok 62.1 pontját. 

14.3. A versenyzők csak vészhelyzetben vagy egy futam feladásakor használhatják a Versenyrendezőség 
által megadott VHF csatornát. 

15. ÉRTÉKELÉS 
15.1. A verseny egy futam teljesítésével is értékelhető. 
15.2. (a) Négynél kevesebb futam megrendezésekor valamennyi futam eredménye számít a végső pontszám 

kiszámításánál. 
(b) Négy vagy annál több érvényes futam esetén a legrosszabb kiejthető. 

16. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS 
16.1. A díjkiosztó az utolsó futam után, a hirdetőtáblán közölt helyen és időpontban kerül megtartásra. 
16.2. Az osztályok első helyezett egységei elnyerik a 2015. év Flottabajnoka címet. 
16.3. Az osztályok 1-3. helyezett egységei díjazásban részesülnek. 

17. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve annak során előforduló vagy okozott személyi 
sérüléseket – beleértve az esetleges elhalálozást is – és vagyoni károkért a verseny rendezője és a 
Versenyrendezőség semmilyen felelősséget nem vállal. Minden versenyző egyéni felelőssége dönteni a 
versenyen való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS 4. szabály – Döntés a versenyen való 
részvételről). 

Jó szelet! 
Versenyrendezőség 



PÁLYARAJZ 

 

A pálya teljesítése: Start – 1 – 1a – 4s/4p – 1 – 1a – Finish 


