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ROOSTER-MONAUTIX BYC KUPA 
V4 OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYE 

 

BALATONFÜRED, 2021. JÚNIUS 25-27. 
 

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

BIZTONSÁGI TERV 
 
 
1. ÁLTALÁNOS 
1.1 A verseny összes résztvevője (versenyzők, támogató személyek, tisztségviselők stb.) feleljen 

meg a biztonságot célzó szabályoknak. 
 
2. MENTÉS 
2.1 Veszélyben lévő versenyzők mentésére az alábbi kétszintű terv áll rendelkezésre: 

1. szint 
A támogató személyek hajói önszerveződő módon vagy a pályafelelős koordi-
nációja mellett képesek segítséget nyújtani a veszélyben lévő versenyzőknek 
vagy hajóknak. 

2. szint 
A versenyrendezőség kitűzi a V lobogót egy hangjellel, és a pályafelelős az 
RRS 37. szabállyal összhangban, a támogató személyek hajói mellett a hiva-
talos hajók vagy további szakszerű segítség bevonásával irányítja a mentést. 

2.2 A mentési feladatok elsősorban az emberélet mentésére vonatkoznak. A vízen hagyott fel-
ügyelet nélküli hajók orrát élénk színű szalaggal kell megjelölni. 

 
3. KOMMUNIKÁCIÓ 
3.1 Azok a hajók, amelyek nem hagyják el a kikötőt egy tervezett futamra, azonnal értesítsék a 

versenyirodát. 
3.2 Amikor a hajók a versenyterületre érnek, vitorlázzanak el a versenyrendezőségi jelzőhajó kö-

zelében és mutassák meg egyértelműen a vitorlaszámukat. 
3.3 Azok a hajók, amelyek kiállnak egy futamból 

(a) ha lehetséges, értesítsék a versenyrendezőséget, mielőtt elhagyják a versenyterületet, 
vagy 

(b) a lehető leghamarabb értesítsék a versenyirodát. 
3.4 A versenyrendezőség a biztonsági célú kommunikációra az alábbi VHF rádiócsatornákat hasz-

nálja. A támogató személyek hajói ezeken a csatornákon keresztül tehetnek biztonsági célú 
bejelentéseket, amelyeket a versenyrendezőség szükség szerint bevon a koordinációs felada-
tába. 

Osztályok Rádiócsatorna 

ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4 VHF 71 

Optimist, RS Feva VHF 27 
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4. ELSŐSEGÉLY 
4.1 A versenyen a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata biztosít mentőtiszti ügyeletet. Ami-

kor a hajók a parton vannak, a mentőtiszt a versenyközpontban, a versenyirodán vagy annak 
közelében, amikor a hajók a vízen vannak, a mentőtiszt az egyik versenyrendezőségi jelzőha-
jón érhető el. 

4.2 A versenyen szolgálatot teljesítő mentőtisztek közvetlen elérhetősége: 

Dátum Név Telefonszám 

2021. június 25. Kovács Antal Tibor +36205492104 

2021. június 26. Szigeti Péter +36205672478 

2021. június 27. Szigeti Péter +36205672478 

4.3 Az ellátást igénylő eseteket a mentőtiszt döntése alapján a helyszínen kezeli, vagy szükség 
esetén további segítség bevonását kezdeményezi. 


