
 

 

 

 
 

GETRONICS BALATON CLASSICS – DRAGON 90  
NÉMETH ISTVÁN EMLÉKVERSENY 

 
VERSENYKIÍRÁS 

 
Rendező szervezet:   Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) és Magyar Dragon  
     Szövetség (MDSZ) a Balatonfüredi Yacht Clubbal (BYC)  
     közösen. 
Verseny időpontja:  2019. július 11-12. 
Verseny helyszíne:   Balatonfüred 
 
Rövidítések:  
[NP]  Jelen versenykiírás így jelölt pontjai megsértéséért hajó nem adhat be óvást. Ez  
  megváltoztatja az RRS 60.1(a) szabályt. 
[DP]  Jelen versenykiírás így jelölt pontjai megsértéséért az óvási bizottság a kizárásnál 
  kisebb büntetést is adhat. 
 

1. Szabályok 
1.1. A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (RRS) meghatározott szabályok szerint 

rendezik. 
1.2. Az eseményen érvényes további dokumentumok. 

1.2.1. A résztvevő osztályok osztályszabályai. 
1.2.2. Jelen Versenykiírás és a Versenyutasítás (VK és VU). 
1.2.3. Az MVSz Versenyrendelkezései (VR). 

1.3. Szabálymódosítások.  
1.3.1. Az RRS 44.1 szabály úgy változik, hogy a 2. rész szabályainak megsértéséért 

vállalt büntetés egyfordulós büntetés. 
1.3.2. A módosításokat a VU teljes terjedelmükben tartalmazza. A VU más szabályokat is 

megváltoztathat. 
1.3.3. Dragon osztályban legénységi súlykorlátozás nincs. 

1.4. A versenyprogramban [VIP] jelzéssel ellátott futamok az összesített eredménybe nem 
számítanak, azokon csak a VK 1.1 pontban megadott szabályok érvényesek. 

1.5. A rendező szervezet felkérheti a hajókat, hogy a [VIP] futamokra általuk delegált 
vendégeket vegyenek fel a fedélzetre.  

 
2. Hirdetések [NP] [DP] 

2.1. A World Sailing 20. rendelkezésével összhangban a rendező szervezet által a 
nevezéskor átadott hirdetési matricákat, zászlókat vagy versenyzői mezeket a hajóknak 
illetve legénységüknek a versenyutasítás szerint  viselniük kell.  

2.2. Az elveszett zászlókat vagy matricákat a versenyrendezőség utasításának megfelelően 
pótolni kell. 

 
 
 

3. Részvételi jogosultság [NP] [DP] 
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3.1. A versenyen a Dragon (D), a Scharenkreuzer 30 (S30) és az Összevont Cirkáló (ÖVC) 
osztály hajói indulhatnak.   

3.2. Az MDSZ nyilvántartásában szereplő D osztályú hajóknak meg kell felelniük a VR 
előírásainak. 

3.3. A VIHAR rendszerben nem regisztrált D osztályú hajók esetében az indulást a Magyar 
Dragon Szövetség elnöke engedélyezheti. Ezeket a hajókat Dragon Touring (DT) 
kategóriában is értékeljük. 

3.4. Az ÖVC osztály induló hajóinak érvényes ORC felméréssel kell rendelkezniük. 
3.5. A résztvevő hajóknak legalább 50 millió forint összegű felelősségbiztosítással kell 

rendelkezniük, amiről a hajótulajdonos képviselőjének a regisztrációnál nyilatkoznia kell. 
3.6. Magyar lajstromba vett hajók esetében a hajón tartózkodó személyek közül legalább 

egynek érvényes hajóvezetői engedéllyel kell rendelkeznie. 
3.7. A legénység minden tagja legyen egy World Sailing tag nemzeti hatósághoz tartozó klub 

tagja. 
3.8. A [VIP] jelzéssel ellátott futamokon  

3.8.1. D és DT osztályban egy „Vendég” legénységi tag minden hajón tartózkodhat, úgy, 
hogy a hajón vitorlázó legénység létszáma a Vendéggel együtt minimum 3, 
maximum 4 fő lehet; 

3.8.2. S30 és ÖV osztályban maximum három „Vendég” legénységi tag tartózkodhat, 
úgy, hogy a a hajón vitorlázó legénység létszáma a hajólevélben meghatározott 
maximális létszámot Vendéggel együtt nem haladhatja meg, és a hajó adott 
viszonyok közötti biztonságos vitorlázása fenntartható legyen.  

3.8.3. A „Vendég”-nek nem kell megfelelnie a VR előírásainak, de nyilatkoznia kell, hogy 
saját felelősségére vesz részt a versenyen.  

3.8.4. Regisztrációkor a kormányosnak nyilatkoznia kell, hogy vállalja-e „Vendég” 
felvételét a fedélzetre, illetve S30 és ÖV osztályokban a vállalt „Vendég” létszámot is 
meg kell adnia. 

3.9.  Klasszikus értékelésben csak a Magyar Dragon Szövetség által „klasszikus”-ként 
regisztrált hajókat illetve külföldi illetőségű hajók esetében a felmérési bizonylatuk szerint 
1973 előtt, fából épült hajókat vesszük figyelembe. 

3.10.  A regisztráció során a fentieket igazoló okmányokat kérésre be kell mutatni. Ezt 
helyettesítheti, ha az okmányok másolatát előzetesen megküldik a rendező szervezetnek 
illetve ha az okmányok rendelkezésre állnak az osztályszövetségnél vagy a Magyar 
Vitorlás Szövetség VIHAR informatikai rendszerében. 
 

4. Nevezés [NP] 
4.1. Nevezni a VIHAR rendszerben lehet, de elfogadjuk az e-mailben erre a címre 

megküldött jelentkezéseket is: info@dragonclass.hu. A jelentkezés tartalmazza a hajó 
nevét, rajtszámát és legalább a kormányos és legénység nevét, elérhetőségét.  

4.2. A nevezés a nevezési díj megfizetésével válik érvényessé. 
4.3. A nevezési díj, amely tartalmazza a hajók vízi tárolását, az utánfutók parti tárolását, 

illetve egyszeri ki- és bedaruzást a verseny idején: 10.000 Ft/fő. 
4.4. A nevezési díjat legkésőbb 2019. június 25-ig átutalással meg kell fizetni a Magyar 

Dragon Szövetségnek. Június 25. után a nevezési díj 12.500 Ft/fő, amely készpénzben 
az 5. pontban megnevezett regisztrációs helyszínen is megfizethető 

Bankszámla 
Számlatulajdonos: Magyar Dragon Szövetség Egyesület, 2030 Érd, Csenkesz u. 4. 
Bank neve: K&H Bank Zrt.; Bank címe: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 
Szlaszám: 1040 1093 0002 4979 0000 0009 
IBAN HU59 1040 1093 0002 4979 0000 0009 
SWIFT/BIC OKHB HUB 

4.5.  A nevezést csak írásban lehet visszavonni. Ha a nevezést 2019. június 25. előtt vonják 
vissza, fejenként 7.500 Ft-ot visszatérítünk. Később történő lemondás esetén nincs 
visszatérítés. 
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5. Regisztráció [NP] 
5.1. Minden hajót a helyszínen regisztrálni kell. A regisztráció helye a BYC területén 

berendezett versenyiroda (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.). Idejét lásd a VK 7. 
pontban. 

5.2. A regisztráció során a nevezések véglegesítésre kerülnek.  
5.3. A hajó felelős személyének, illetve a „Vendég”-nek alá kell írnia a felelősség kizárására 

vonatkozó és más nyilatkozatokat.  
 

6. Felmérési követelmények, felszerelés és legénység ellenőrzése [NP] 
6.1. A hajókon a verseny idején rajta kell legyen az osztályelőírásban előírt felszerelés. 
6.2. A Versenyrendezőség ellenőrizheti, hogy a versenyben lévő hajókon a nevezett 

legénység tartózkodik-e.  
 

7. Versenyprogram 
 

Dátum Időpont Osztály Esemény 
július 11.  
csütörtök 
 

09.00-11.00 D Két pályafutam, amely a Johan Anker Kupa 
záró két futama, és egyben a Németh István 
Emlékverseny első két pályafutama. Futam 
után kikötés az előzetesen megadott helyeken. 

09.00-11.00 S30, ÖVC, DT Regisztráció (BYC versenyiroda). Kijelölt 
kikötőhelyek elfoglalása. 

09.00-12.00 Minden osztály Kikötőhelyek elfoglalása, ünnepélyes 
zászlódísz kihelyezése. 

15.00 Minden osztály Ünnepélyes megnyitó (Vitorlás tér). Utána 
kormányosértekezlet. 

16.00 Minden osztály 1. Túrafutam (TRITON FUTAM) rajtja. Pálya a 
versenyutasítás és a kormányosértekezlet 
szerint, futamidő kb. 2 óra. 

18.00  Minden osztály Hajóparádé a füredi móló előtt. 
19.00 Minden osztály Társasági program 

    
július 12. 
péntek 

09.00 Minden osztály 2. Túrafutam (YORIKKE FUTAM) rajtja. Pálya 
a versenyutasítás és a kormányosértekezlet 
szerint, futamidő kb. 2 óra. 

11.30 Minden osztály 3. futam (pályafutam: IFJ FARKAS LÁSZLÓ 
EMLÉKFUTAM) rajtja a versenyutasítás 
szerint. 

13.30 Minden osztály Getronics szponzorfutam (móló előtti 
vízterület) [VIP] 

16.00 Minden osztály Váltó/csapat verseny. PEMPŐ EMLÉKFUTAM 
[VIP] 

18.00 Minden osztály Legendák futama és DRAGON 90 JUBILEUMI 
FUTAM. [VIP] 

20.00 Minden osztály Eredményhirdetés: Kisfaludy Színpad. 
21.00 Meghívottak Dragon Party (Vitorlás Étterem) 

 
 

8. Versenyutasítás 
A Versenyutasítást a regisztrációnál adjuk át a versenyzőknek. 
 

9. Versenypálya 
9.1. A túrafutamokat a Balaton keleti medencéjében rendezzük.  
9.2. A pályafutamokat cirkáló-hátszél jellegű pályán rendezzük. 
9.3. A versenypálya a Balatonfüred, Alsóörs, Siófok, Zamárdi és Tihanyi-félsziget által 

határolt vízterületen kerül kitűzésre. 
9.4. A versenypálya és a pályajelek leírását a VU tartalmazza. 
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10. VHF-rádiók használata [NP] 

10.1.  A hajóknak a hajózási VHF frekvenciákon (156-162 MHz) adunk információkat a 
versenyről.  

10.2.  A használt csatornát a hirdetőtáblán a versenyrendezőség közzéteszi.  
10.3.  A versenyrendezőség felhívja a versenyzők figyelmét, hogy a VHF-rádiók fedélzeti 

használatára jogszabályok vonatkoznak, és a hajótulajdonos illetve a kormányos 
felelőssége, hogy ezeknek megfeleljen.  
 

11. Értékelés 
11.1.  D osztályban a Németh István Emlékverseny eredményét a Johan Anker Kupa két záró 

futama, a Triton, a Yorikke és az ifj. Farkas László Emlékfutamok alapján számítjuk ki.  
11.1.1. Az eredmények kiszámításakor csak a D osztály hajóinak befutási sorrendjét kell 

figyelembe venni, függetlenül a további osztályok hajóinak helyezésétől. 
11.1.2. Ha mind az öt futam megrendezésre kerül, a legrosszabb eredmény nem számít 

az összpontszámba. Négy vagy kevesebb futam esetén minden futam beszámít az 
összpontszámba.  

11.1.3. A Németh István Emlékverseny legalább egy futam megrendezése esetén 
érvényes. 

11.2.  A Balaton Classics – Dragon 90 verseny eredményébe a Triton, a Yorikke és az ifj. 
Farkas László futamok eredményei számítanak.  

11.2.1. Az eredményeket az ORC előnyszámítási rendszer szerint kell kiszámítani. 
11.2.2. A figyelembe vett ORC együtthatókat a VU tartalmazza.  
11.2.3. A DT osztály hajói a D osztály hajóihoz képest 10%-kal jobb együtthatókat kapnak. 
11.2.4. Eredményt abszolút kategóriában hirdetünk. Az osztályok legjobb hajói különdíjat 

kapnak 
11.3. Az RRS A4.1. és A4.2 Függelék szerinti  legkisebb-pont rendszert alkalmazzuk. 
11.4.  A Pempő Emlékfutam váltóversenyének értékelését a VU tartalmazza.  
11.5.  A Dragon 90 Jubileumi Emlékfutam értékelését a VU tartalmazza. 

 
12. Díjak [NP] 

12.1.  A Németh Isván Emlékverseny győztes hajója egy évre elnyeri a Németh István 
Emlékdíjat. Az első három hajó legénysége éremdíjazásban részesül.  

12.2.  A VK 3.9 szerinti klasszikus hajók közül az első különdíjban, az első-harmadik hajók 
legénysége éremdíjazásban részesül. 

12.3.  A Balaton Classics – Dragon 90 verseny ORC szerint legjobb hajója elnyeri a Dragon 90 
Emlékdíjat. Az első három hajó legénysége éremdíjazásban részesül. 

12.4.  A Balaton Classics – Dragon 90 verseny legjobb Dragon osztályú hajója elnyeri a 
Dragon 90 Emlékdíjat. 

12.5.  A Balaton Classics – Dragon 90 verseny legjobb Dragon Touring osztályú hajója elnyeri 
a Dragon 90 Emlékdíjat. 

12.6.  A Pempő Emlékfutam győztes csapata különdíjat kap, az első három csapat tagjai 
éremdjazásban részesülnek. 

12.7.  A Dragon 90 Jubileumi Emlékfutam ORC szerint legjobb hajója, a legjobb Dragon és a 
legjobb Dragon Touring különdíjban részesülnek. 

12.8.  További díjak is kiosztásra kerülhetnek. 
 

13. Kikötői létesítmények és daruzás [NP] [DP] 
13.1.  A résztvevő hajók legkésőbb 2019. július 11-én 11.30 óráig a BYC kikötőjében vízen kell 

legyenek.  
13.2.  A hajókat a verseny időtartama alatt nem szabad kiemelni a vízből, kivéve a 

versenyrendezőség előzetes írásbeli engedélyével és annak megfelelően.  
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14. Felelősség kizárása és biztosítás 
14.1.  A hajók legénységei teljes egészében maguk felelnek biztonságukért, mind szárazon és 

mind vízen, s ezt a felelősséget sem jelen versenykiírás, sem a versenyutasítás, sem 
bármilyen egyéb rendelkezés nem korlátozza.  

14.2.  Minden hajó legénysége maga dönt arról, hogy a hajó alkalmas-e az adott időjárási 
viszonyok között a vitorlázásra. Azzal, hogy kihajózik a kikötőből, a hajó megerősíti, hogy 
mind a technika mind pedig a legénység alkalmas az adott körülmények között a 
hajózásra. Lásd az RRS 4. szabályt. 

14.3.  A vonatkozó nyilatkozat aláírásával a hajó felelős vezetője deklarálja, hogy a nevezés 
feltételeként megszabott  felelősségbiztosítással rendelkezik. Javasoljuk, hogy a 
résztvevők személyes balesetbiztosítással is rendelkezzenek. 

14.4.  A Magyar Vitorlás Szövetség, a Magyar Dragon Szövetség és a Balatonfüredi Yacht 
Club tisztviselői, dolgozói vagy megbízottjaik semmilyen felelősséget nem vállalnak a 
verseny ideje alatt bekövetkezett veszteségekért, károkért, személyes sérülésekért vagy 
halálesetért, sem a versenyen részt vevő kormányosok, sem a legénység sem a hajók 
vonatkozásában. 
 

15.  Parkolás és utánfutók tárolása 
15.1.  A hajókat a kikötőmester által meghatározott kikötőhelyre kell kikötni.   
15.2.  A hajók és tulajdonosaik különösen felelnek a hajók ki- és bedaruzása során általuk 

biztosított hajóemelő hevederek állapotáért. A Balatonfüredi Yacht Club semmilyen 
felelősséget nem vállal a hevederek helytelen állapota, használata vagy szakadása 
következtében bekövetkezett károkért.  

15.3.  A verseny alatt a kikötőben hajónként egy személygépkocsi számára tudunk 
parkolóhelyet biztosítani.  
 

16. Fotó- és filmfelvételek, adatvédelmi rendelkezések 
16.1.  A nevezők nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyről, a versenyre történő ki- 

és behajózásról és a parti programokról film- és fotófelvételek készülhetnek, amelyeken 
a hajók illetve a hajón tartózkodó személyek látszhatnak.  

16.2.  Ezeket a fotókat illetve filmfelvételeket – amennyiben nem sértik a személyiségi jogokat 
– a rendező szervezet korlátlanul felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, értékesítheti 
illetve továbbadhatja harmadik személyeknek.  

16.3.  A nevezők és résztvevők ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos követelésről vagy 
kártérítési igényükről kifejezetten lemondanak.  

16.4.  A résztvevők a regisztrációnál nyilatkoznak arról, hogy megismerték és tudomásul 
vették a Magyar Dragon Szövetség adatvédelmi szabályzatát. 
 

17. További információk 
További információk elérhetők a www.dragonclass.hu,  valamint a www.byc.hu webhelyen. A 
társasági programokról külön dokumentumban nyújtunk tájékoztatást.  
 
 

MINDEN RÉSZTVEVŐNEK JÓ SZELET ÉS SIKERES VERSENYT KÍVÁNUNK! 


