
CRUISER WEEKEND 2018 

2018. évi Magyar Cruiser Flottabajnokság 

2018. szeptember 20-21. 

Az Orfűi Vitorlás Egyesület és a Magyar Cruiser Osztályszövetség rendezésében, együttműködve a 

Magyar Vitorlás Szövetséggel.  

Balatonfüred, Magyarország 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

1 SZABÁLYOK 

1.1 A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (The Racing Rules of Sailing, továbbiakban RRS) 

meghatározott szabályok szerint rendezik. 

1.2 A nemzeti hatóság előírásai közül csak a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései 

érvényesek. 

1.3 A vitorlázás felszerelési szabályai (The Equipment Rules of Sailing, továbbiakban ERS) érvényes. 

1.4 Minden hajó köteles vitorlaszámot viselni, amelyet a verseny időtartama alatt azonosítás céljára 

fognak használni.  

1.5 Ha a nyelvek között ellentmondás van, a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

1.6 A Versenyrendezőség VHF rádión keresztül tájékoztatja a hajókat. Az információközlésben 

(küldésben vagy fogadásban) bekövetkező hiba nem képezheti orvoslati kérelmek alapját. Ez módosítja 

az RRS 62.1 szabályt. 

1.7 A Cruiser osztály számára az alábbi szabályok módosulnak: 

(a) A RRS G3 szabállyal összhangban, a külföldi bejegyzésű, a charter vagy bérelt hajók az 

osztályszabálynak nem megfelelő országjelzést vagy vitorlaszámot is viselhetnek. 

(b) RRS 61.1(a) szabály úgy módosul, hogy az óvási szándék jelzésére használt piros lobogónak 

legalább 150 mm magasnak és legalább 200 mm szélesnek kell lennie. 

 

2 HIRDETÉSEK 

2.1 A versenyzők hirdetéseinek meg kell felelnie RRS 80. szabálynak és az World Sailing 20. 

rendelkezésének. 

2.2 A hajók kötelezhetők viselni a rendező szervezet által kiválasztott és biztosított hirdetés viselésére. 

 

3 RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS 

3.1 Részvételi jogosultság: 

(a) Ha két kormányos van megjelölve, akkor az egyiket ki kell jelölni elsődleges kormányosnak. 



(b) A versenyen minden olyan Cruiser flottába tartozó hajó indulhat, amelyik megfelel az 

osztályszabályoknak. 

(c) A versenyzőknek meg kell felelnie a World Sailing Jogosultsági Kódjának (World Sailing 19. 

rendelkezés), amely előírja, hogy minden versenyzőnek (kormányosok és legénység) a nemzeti 

hatóság által elismert egyesületi tagsággal kell rendelkeznie. A klub vagy szervezet nevét és 

tagsági adatait fel kell tüntetni a nevezési lapon. A tagságot igazolni kell a regisztrációkor. 

3.3 Nevezés1 

(a) A Flottabajnokság magyar résztvevőinek a VIHAR rendszerben kell nevezni. 

(b) A késői nevezéseket csak a helyszíni regisztráció során lehet leadni. 

(c) A nevezési díjat átutalással vagy a helyszíni regisztráció alkalmával, készpénzben kell 

megfizetni. 

 

4 DÍJAK 

4.1 A nevezési díj hajónként 65.000.-Ft. 

4.2 A nevezési díj nem tartalmazza a kikötési díjakat és az egyéb kikötői szolgáltatásokat. 

4.3 A nevezési díj nem tartalmazza a közös vacsorák díját. 

4.4 A nevezési díj magában foglalja a versenyzést, a versenyrendezést, a média közvetítést és 

kommunikációt valamint a díjakat. 

 

5 VERSENYPROGRAM 

5.1 A versenyprogram a következő: 

Szerda (2018. szeptember 19.) 

19:30-tól kormányos-értekezlet, regisztráció és megnyitó 

Csütörtök (2018. szeptember 20.) 

09:50-tól az első futam előkészítő jelzése 

17:00-tól flotta és csapatfotózás 

18:30-tól flottaértekezlet és vacsora 

Péntek (2018. szeptember 21.) 

09:50-tól a napi első futam előkészítő jelzése 

14:50-ig az utolsó futam előkészítő jelzése 

17:00-tól eredményhirdetés és díjátadó 

5.2 Futamok száma: hét futam, két egymást követő napon. 

5.3 Egy versenynapra legfeljebb négy futamot terveznek.  

 

6 REGISZTRÁCIÓ 

6.1 A regisztráció alkalmával minden hajónak be kell mutatnia a következőket: 



(a) Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely legalább 

5.000.000.-Ft összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosít fedezetet. 

(b) Minden hajónak be kell mutatnia az érvényes súlymérési bizonylatát a regisztráció 

időszakának vége előtt. 

(c) A verseny alatt bármikor végezhető ellenőrzés, hogy a hajók megfelelnek-e az 

osztályszabályoknak, beleértve a felmérési követelményeket. 

(d) Minden hajónak legalább két személyt kell biztosítani a felméréshez. 

6.2 A hajókat bármikor ellenőrizhetik a verseny ideje alatt. Minden hajónak rendelkeznie kell a HSZ 

szerinti kötelező felszerelésekkel. 

 

7 VERSENYUTASÍTÁS 

7.1 A Versenyutasítást nyomtatott példányai legkésőbb a helyszíni regisztráció alkalmával lesznek 

elérhetők.  

 

8 HELYSZÍN 

8.1 Az 1. melléklet bemutatja a verseny helyszínét. 

8.2 A 2. melléklet bemutatja a versenyterület helyét. 

 

9 VERSENYPÁLYÁK 

9.1 A futamokat up-and-down pályán rendezik. 

9.2 A cirkáló jel mellett terelőbóját alkalmaznak. A kivételeket a Versenyutasítás tartalmazza. 

9.3 A hátszéljelnél kaput alkalmaznak. A kivételeket a Versenyutasítás tartalmazza. 

 

10 BÜNTETÉSI RENDSZER 

10.1 Büntetések: 

 (a) Az RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel. 

 

11 ÉRTÉKELÉS 

11.1 Egy futam befejezése szükséges a … Kupa értékeléséhez.  

11.2 Négy futam befejezése szükséges a Magyar Flottabajnokság értékeléséhez. 

11.3 Ha a befejezett futamok száma kevesebb, mint öt, egy hajó végső pontszáma az összes futam 

pontszámainak összege. Ha a befejezett futamok száma öt vagy annál több, egy hajó végső pontszáma, 

a legrosszabb pontja nélkül számított összes futam pontszámainak összege. 

11.4 Kizárólag a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezéseiben meghatározott magyar 

versenyzők értékelhetők a Magyar Flottabajnokságban. 

 



12 VÍZRETÉTEL ÉS KIKÖTŐHELYEK 

12.1 A hajóknak a rendező kikötőhelyet nem biztosít. A kikötőhelyet, a résztvevő közvetlenül a kikötő 

üzemeltetőtől veszi igénybe. 

 

13 KIDARUZÁSI KORLÁTOZÁS 

13.1 A hajókat 2018. szeptember 20-án, 09:00 óráig vízre kell tenni. A hajók nem vehetők ki a vízből 

a verseny ideje alatt, kivéve abban az esetben, ha arra írásos engedélyt ad az Óvási Bizottság.  

 

14 BÚVÁRFELSZERELÉS, MŰANYAG MEDENCÉK ÉS EGYÉB KORLÁTOZÁSOK 

14.1 Víz alatti légzőkészülékek, műanyagmedencék vagy ezekkel egyenértékű berendezés nem 

használható tőkesúlyos hajók körül az első futam előkészítő jelzésétől a verseny befejezéséig. A hajótest 

bármikor tisztítható a vízben, erre alkalmas kötelek, törlőkendők segítségével. 

14.2 A hajók megdöntése tisztítás vagy egyéb ellenőrzés miatt a verseny ideje alatt tilos. 

 

15 RÁDIÓKAPCSOLAT 

15.1 Vészhelyzetet kivéve egy versenyző hajó sem adhat le vagy vehet olyan rádióadást, amely nem 

érhető el minden hajó számára. Ez a megkötés a mobiltelefonokra is érvényes. 

15.2 A Versenyrendezőség VHF rádiócsatornán tájékoztathatja a versenyzőket. A pontos VHF csatornát 

a Versenyutasításban adja meg. A Versenyrendezőség minden egységnek előírja a VHF rádió 

használatát. 

 

16 DÍJAK 

16.1 A Magyar Flottabajnokság 1-3. helyezettjei díjazásban részesülnek. 

16.2 A Magyar Flottabajnokság első futamának első hajója elnyeri a … Kupát. 

 

17 FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 

A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen, lásd a RRS 4. szabályt, Döntés 

a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget nem vállal anyagi 

károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, 

annak során vagy azt követően következik be. 

 

18 BIZTOSÍTÁS 

18.1 Minden résztvevő hajónak rendelkezni kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként 

legalább 5.000.000.-Ft. összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosít. 

 

 

 

 



19 MÉDIAJOGOK 

19.1 A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a Magyar Cruiser Osztályszövetség, az Orfűi Vitorlás 

Egyesület és a Compass magazin illetve a verseny szponzorai szabadon, korlátozás nélkül 

felhasználhatják tudósítás, reklám és egyéb célokra az itt készült fotó és videó felvételeket. 

 

20 A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA 

20.1 A rendező szervezet az RRS 89.2 (a) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást. Minden 

esetleges változást közzétesznek a www.compassmagazin.hu oldalon. 

 

21 KISÉRŐHAJÓK 

21.1 A Balaton természetvédelmi terület, a motorcsónakok használata szigorúan korlátozott. Ideiglenes 

használati engedélyek beszerzése céljából a rendező szervezetnél kell (lásd. 22. pont) október 1-ig 

regisztrálni. Korlátozott számban bérelhetők motoros hajók. További információ a rendező szervezettől 

kérhető. 

21.2 A kísérő hajókat a rendező szervezet külön jelzéssel látja el. 

 

22 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS KONTAKTOK 

22.1 Versenyigazgató: Dániel Gábor, dancigabor62@gmail.com 

22.2 Versenyiroda: Fluck Dóra fluck.dora@gmail.com 

22.3 Rendező: Orfűi Vitorlás Egyesület (Bodnár Imre) ove@orfusailing.hu 

22.4 Hajóosztály-felmérő: Vincze Gábor, vincze.gab@gmail.com 

 

23 KOMMUNIKÁCIÓ, KAPCSOLATTARTÁS 

23.1 Hirdetőtábla (hivatalos) 

23.2 Cruiser körlevél (mail) 

23.3 #cruiserclass (Facebook) 
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