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BYC 49ER ÉS 49ER FX FLOTTABAJNOKSÁG 
 

BALATONFÜRED, 2021. OKTÓBER 9-10. 
 

Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 
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 Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései (továbbiakban: VR), és 
(b) a Magyar Vitorlás Szövetség Reklámszabályzata. 

1.2 [DP] Az RRS 40.1 szabályt a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt alkalmazzák. 
1.3 Az RRS 90.3(e) szabályt alkalmazzák. 
1.4 A nemzeti hatóság alkalmazásra kerülő előírásai a következő linken találhatók meg: 

https://www.sailing.org/documents/racingrules/national_prescriptions.php. 
1.5 Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó. 
1.6 A verseny tisztségviselőinek a COVID-19 útmutatások, protokollok vagy jogszabályok betar-

tására irányuló ésszerű intézkedései akkor sem minősülnek helytelen cselekedetnek vagy mu-
lasztásnak, ha később kiderül, hogy ezek szükségtelenek voltak. 

 
2. VERSENYUTASÍTÁS 
2.1 A versenyutasítás az RRS S függelékének Standard versenyutasításából és azokból a kiegé-

szítő utasításokból fog állni, amelyek a hivatalos hirdetőtáblán találhatók majd meg. 
 
3. KOMMUNIKÁCIÓ 
3.1 A hivatalos hirdetőtábla a Balatonfüredi Yacht Club személybejárójánál található. 
3.2 A közleményeket a https://byc.hu/regatta/49er-fx-2021/ weboldalon is közzéteszik. Egy közle-

mény weboldalon való közzétételének elmulasztása vagy késedelme nem képezheti orvoslati 
kérelmek alapját. Ez módosítja az RRS 62.1 szabályt. 

3.3 [DP] Vészhelyzetet vagy a rendező szervezet által biztosított eszközök használatát 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. 

 
4. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS 
4.1 A versenyre a 49er és a 49er FX osztályok összes hajója nevezhet. 
4.2 A versenyre olyan versenyzők is nevezhetnek, akik nem felelnek meg a VR 3.1(a) és 3.1(b) 

pontjainak. 
4.3 A versenyre a Balatonfüredi Yacht Club (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.) klubszobá-

jában működő versenyirodán, 2021. október 9-én 7:30-8:30 óráig személyes megjelenéssel 
lehet nevezni. 

 

https://www.sailing.org/documents/racingrules/national_prescriptions.php
https://byc.hu/regatta/49er-fx-2021/
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5. RÉSZVÉTELI DÍJAK 
5.1 A hajók részvételi díjat nem fizetnek. 
 
6. HIRDETÉSEK 
6.1 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 rendelkezését kell alkalmazni. 
 
7. IDŐBEOSZTÁS 
7.1 A versenyrendezőség minden versenynapon a napi első figyelmeztető jelzés tervezett idő-

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

Versenynap Figyelmeztető jelzés 
Futamok száma 
(normál + sprint) 

2021. október 9. 10:00 3+1 

2021. október 10. 10:00 3+1 

Összes futamok száma: 6+2 

7.3 Az utolsó ütemezett versenynapon, 2021. október 10-én 15:00 óra után nem fognak figyel-
meztető jelzést adni. 

 
8. FELSZERELÉS-ELLENŐRZÉS 
8.1 A nevezési ideje alatt minden hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési vagy értékelési 

bizonylatát, vagy igazolnia kell annak meglétét. 
8.2 Az osztályszabályok megsértéséért járó büntetések az óvási bizottság döntése szerint akár a 

kizárásnál kisebbek is lehetnek. 
 
9. HELYSZÍN 
9.1 A verseny helyszíne a Balatonfüredi Yacht Club kikötője. A kikötő címe: 8230 Balatonfüred, 

Zákonyi Ferenc u. 2. 
9.2 A versenyterület a Balatonfüred, Alsóörs, Siófok, Zamárdi és Tihany közötti vízterület. 
 
10. VERSENYPÁLYA 
10.1 A futamokat cirkáló-hátszél pályán rendezik. 
 
11. BÜNTETÉSI RENDSZER 
11.1 Az RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja 

fel. 
 
12. PONTSZÁMÍTÁS 
12.1 A versenysorozat érvényességéhez egy futam befejezése szükséges. 
12.2 (a) Ha kevesebb, mint négy futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma az összes 

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

pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
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13. HAJÓK TÁROLÁSA 
13.1 [DP] A hajókat, amikor a hajóparkban vannak, a kijelölt helyükön kell tárolni. 
 
14. DÍJAK 
14.1 A következő díjak kerülnek kiosztásra: 

(a) 49er 1-3. helyezett, 
(b) 49er FX 1-3. helyezett, és 
(c) 49er FX női 1. helyezett. 

14.2 Minden egyes osztályban díjazásban részesül minden egyes sprintfutam győztese. 
14.3 A 49er osztály abszolút 1. helyezettje elnyeri a flottabajnokság vándordíját. 
 
15. KOCKÁZATKEZELÉSI NYILATKOZAT 
15.1 Az RRS 3. szabálya szerint: „Egyedül a hajó felelőssége eldönteni, hogy részt vesz egy ver-

senyen vagy folytatja azt.” A versenyen való részvétellel minden versenyző elfogadja és elis-
meri, hogy a vitorlázás a benne rejlő kockázatokkal potenciálisan veszélyes tevékenység. 
Ezek a kockázatok magukban foglalják az erős szelet és a viharos vizeket, az időjárás hirtelen 
megváltozását, a felszerelés meghibásodását, a felszerelés kezelésében vétett hibákat, más 
hajók hiányzó jártasságát, az egyensúly elvesztését egy instabil felületen és a fáradtságot, 
amely a sérülések fokozott kockázatát eredményezi. A vitorlássport magában rejti a tartós, 
szerencsétlen sérülések vagy a fulladás, trauma, hipotermia vagy más okok miatti halál koc-
kázatát. 

 
16. BIZTOSÍTÁS 
16.1 Minden nevező hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként 

legalább 5 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet. 
 
17. MÉDIAJOGOK 
17.1 A versenyen való részvétellel a versenyzők automatikus hozzájárulásukat adják a rendező 

szervezetnek és a verseny támogatóinak, hogy azok szabadon, korlátozás nélkül felhasznál-
hassák tudósítás, reklám és egyéb célokra az eseményen készült fotó- és videofelvételeket. 

 
18. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
18.1 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
http://www.byc.hu/

