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2020. ÉVI MONAUTIX 8M ONE DESIGN, J/24 ÉS SUDÁR REGATTA 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

 

BALATONFÜRED, 2020. AUGUSZTUS 27-30. 
 

Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club, együttműködve a Magyar Vitorlás Szövetséggel, 
a Magyar 8m One Design Osztályszövetséggel, a Magyar J/24 Osztályszövetséggel és 

a Magyar Sudár Regatta Osztályszövetséggel 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 
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 kizárás-

nál kisebb is lehet. 
 
1. SZABÁLYOK 
1.1 A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban: RRS) meghatározott szabályok 

szerint rendezik. A szabály meghatározásának (g) pontja szerinti más dokumentumok: 
(a) A vitorlázás felszerelési szabályai (The Equipment Rules of Sailing), 
(b) a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései (továbbiakban: VR), 
(c) a Magyar Vitorlás Szövetség Reklámszabályzata, 
(d) a J/24 osztályban az RRS P függeléke: A 42. szabály speciális eljárásai, és 
(e) az RRS T függeléke: Egyeztető eljárás. 

1.2 A J/24 osztály számára az alábbi szabályok módosulnak: 
(a) A C.2.1(b) osztályszabályt és J.4.3 osztályszabály helyettesíti, amely korlátozottan 

megengedi a legénység tagjainak cseréjét. 
(b) A C.10.2 osztályszabályt a J.2 osztályszabályban szereplő módosításokkal alkalmaz-

zák, amely korlátozásokkal megengedi tartalék spinnaker használatát. 
1.3 Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó. 
 
2. HIRDETÉSEK [DP] 
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. 
 
3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS 
3.1 A versenyre a 8m One Design, a J/24 és a Sudár Regatta osztályok összes hajója nevezhet. 
3.2 Minden versenyzőnek és hajónak meg kell felelnie a VR 3. pontjában támasztott részvételi 

követelményeknek. 
3.3 Továbbá, a J/24 osztályban: 

(a) A hajók a Nemzetközi J/24 Osztály által meghatározott szabályok szerint indulhatnak. 



 

 

Oldal: 2 / 4 

(b) A versenyen kormányzó személynek annak az országnak az állampolgárának vagy he-
lyi lakosának kell lennie, amelyik országot a hajó képviseli, valamint tagja kell, hogy le-
gyen az adott ország Nemzeti J/24 Osztályszövetségének is. 

(c) Ha kettő vagy több kormányos van megjelölve, akkor az egyiket ki kell jelölni elsődle-
ges kormányosnak. 

3.4 A nevezés módjai, helyszínei és időtartamai az alábbiak: 
(a) Online nevezés 

A Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR rendszerében. 
(b) Helyszíni nevezés és regisztráció 

A Balatonfüredi Yacht Club (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.) klubszobájában 
működő helyszíni versenyirodán, 2020. augusztus 26-án 18:00-21:00 óra között. 

 
4. RÉSZVÉTELI DÍJAK 
4.1 A személyenkénti nevezési díj 14.000 Ft, a 2002. január 1-jén vagy azután születettek szá-

mára 7.000 Ft. 
4.2 A nevezési díjak banki átutalással vagy a helyszíni nevezés és regisztráció helyén és idejé-

ben, készpénzben vagy bankkártyával egyenlíthetők ki. 
A banki átutalás adatai: 
Kedvezményezett neve: Balatonfüredi Yacht Club 
Bankszámla: OTP Bank, 11736006-20402954 
Közlemény osztály szerint: 8mOD OB OB – vitorlaszám, J24 OB – vitorlaszám vagy 

SR OB – vitorlaszám 
4.3 Banki átutalás esetén kérjük az utalási bizonylat és a számlázási cím megküldését a 

byc@byc.hu e-mail címre. 
 
5. IDŐBEOSZTÁS 
5.1 A versenyrendezőség minden versenynapon a napi első figyelmeztető jelzés tervezett idő-

pontja előtt 90 perccel versenyzői értekezletet tart a versenyközpontban. 
5.2 Versenynapok, figyelmeztető jelzések tervezett időpontja és futamok száma: 

Versenynap Figyelmeztető jelzés Futamok száma 

2020. augusztus 27. 10:00 3 

2020. augusztus 28. 10:00 3 

2020. augusztus 29. 10:00 2 

2020. augusztus 30. 10:00 2 

Összes futamok száma: 10 

5.3 Az utolsó ütemezett versenynapon, 2020. augusztus 30-án 14:00 óra után nem fognak fi-
gyelmeztető jelzést adni. 

 
6. FELSZERELÉS 
6.1 A helyszíni nevezés és regisztráció időszakának végéig minden J/24 hajónak be kell mutat-

nia a következőket: 
(a) Érvényes, az IJCA által kiadott felmérési bizonylatot, beleértve a C melléklet felszere-

lési jegyzékét a kötelező és opcionális felszerelésekről. Azoknak a hajóknak, amelyek-
nek nincs IJCA által kiadott érvényes felmérési bizonylatuk, a verseny előtt fel kell mé-
retniük a hajójukat. A regisztráció alkalmával nem lesz lehetőség új hajók felmérésére. 

(b) Annak az országnak a Nemzeti J/24 Osztályszövetségi tagság igazolása, amit a tulaj-
donos és a kormányos képvisel. 
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6.2 Minden 8m One Design és Sudár Regatta hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési 
bizonylatát a regisztráció időszakának vége előtt. 

6.3 A J/24 osztályban minden versenyző tömegét megmérik a helyszíni nevezés és regisztráció 
alkalmával, hogy ellenőrizzék, hogy a legénységek össztömege az osztályszabályokban fog-
lalt határon belüli-e. A versenyzőknek kérésre fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, 
útlevél, jogosítvány) kell igazolniuk magukat. 

6.4 A hajóknak 2020. augusztus 27-én 9:00 órától meg kell felelnie az RRS 78.1 szabálynak. Ha 
egy hajó 2020. augusztus 27-én 9:00 óra és az első futam rajtja között nem felel meg az 
RRS 78.1 szabálynak, akkor az úgy óvható és büntethető, mintha a vélt szabálysértést az 
első befejezett futam napján, a versenyzést követően fedezték volna fel. 

6.5 Az osztályszabályok megsértéséért járó büntetések az óvási bizottság döntése szerint akár a 
kizárásnál kisebbek is lehetnek. [DP] 

 
7. VERSENYUTASÍTÁS 
7.1 A Versenyutasítás nyomtatott példányai a helyszíni nevezés és regisztráció ideje alatt a ver-

senyirodán vehetők át, valamint elektronikus formában legkésőbb a helyszíni nevezés és re-
gisztráció kezdetétől elérhető lesz a https://byc.hu/regatta/8mod-j24-sudar-regatta-ob/ web-
oldalon. 

 
8. HELYSZÍN 
8.1 A verseny a Balatonfüredi Yacht Club kikötőjében kerül lebonyolításra. A kikötő címe: 8230 

Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2. 
8.2 A versenyterület a Balatonfüred, Alsóörs, Siófok, Zamárdi és Tihany közötti vízterület. 
 
9. VERSENYPÁLYÁK 
9.1 A futamokat cirkáló-hátszél pályákon rendezik. 
 
10. PONTSZÁMÍTÁS 
10.1 Négy futam befejezése szükséges a Magyar Bajnokság versenysorozat értékeléséhez. 
10.2 (a) Ha kevesebb, mint négy futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma az ösz-

szes futam pontszámainak összege. 
 (b) Ha négy vagy annál futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma a legrosz-

szabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
 
11. HAJÓK TÁROLÁSA [DP] 
11.1 A hajókat, amikor a kikötőben vannak, a rendező szervezet által kijelölt helyen kell tárolni. 
 
12. KIEMELÉSI KORLÁTOZÁSOK [DP] 
12.1 A hajókat 2020. augusztus 27-én 9:00 óráig vízre kell tenni. A hajók a verseny alatt csak a 

versenyrendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak feltételeit betartva emelhetők ki. A 
J/24 osztályban ez a kormányra is vonatkozik. 

 
13. BÚVÁRFELSZERELÉS, MŰANYAGMEDENCÉK ÉS EGYÉB KORLÁTOZÁSOK [DP] 
13.1 Víz alatti légzőkészülékek és műanyagmedencék, vagy ezekkel egyenértékű berendezés az 

első futam előkészítő jelzésétől a verseny befejezéséig nem használható a hajók körül. 
13.2 A hajók megdöntése tisztítás vagy egyéb ellenőrzés miatt a verseny ideje alatt tilos. 
 

https://byc.hu/regatta/8mod-j24-sudar-regatta-ob/
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14. RÁDIÓKAPCSOLAT 
14.1 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] 

14.2 A versenyrendezőség VHF rádión keresztül fog információt sugározni a hajók részére. Az 
információközlésben (küldésben vagy fogadásban) bekövetkező hiba nem képezheti orvosla-
ti kérelmek alapját. Ez módosítja az RRS 62.1 szabályt. A versenyrendezőség minden hajó-
nak erősen ajánlja a VHF rádió használatát. 

 
15. DÍJAK 
15.1 A Magyar Bajnokság legalább 1-3. helyezettjei díjazásban részesülnek. 
15.2 Minden egyes osztályban, a Magyar Bajnokság első futamának első helyezett hajója elnyeri 

a Tóth László emlékdíjat. 
15.3 A J/24 osztályban a harmadik befejezett futam első helyezett hajója elnyeri a Litkey Bence 

emlékdíjat. 
15.4 A Sudár Regatta osztályban az utolsó befejezett futam első helyezett hajója elnyeri a Belo 

emlékfutam vándordíját. 
 
16. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
16.1 A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen, lásd a RRS 4. sza-

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

 
17. BIZTOSÍTÁS 
17.1 Minden résztvevő hajónak rendelkezni kell érvényes felelősségbiztosítással, amely eseten-

ként legalább 50 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet. 
 
18. MÉDIAJOGOK 
18.1 A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a Balatonfüredi Yacht Club és a verseny támo-

gatói szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják tudósítás, reklám és egyéb célokra az 
eseményen készült fotó- és videofelvételeket. 

 
19. A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA 
19.1 A rendező szervezet a versenykiírás módosításait a verseny weboldalán teszi közzé. 
 
20. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
20.1 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 

mailto:byc@byc.hu
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