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MVM MAGYAR LASER FLOTTABAJNOKSÁG ÉS RANGLISTA VERSENY 2020 
LASER STANDARD, LASER RADIAL ÉS LASER 4.7 OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 

BALATONFÜRED, 2020. JÚNIUS 29-JÚLIUS 1. 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 A verseny célja:  
Felnőtt és utánpótlás Laser flottabajnoki címek elnyerése, magyar ranglista és nemzetközi 
minősítő verseny.  
Faktorszám: 1,2 
Rendező szervezet: Magyar Villamos Művek Sportegyesület - együttműködésben a Magyar 
Laser Osztályszövetséggel és a Magyar Vitorlás Szövetséggel   
Versenyvezető: Héjj Ádám 
 

1. 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 
kizárásnál enyhébb is lehet. 
 

2. VERSENYSZABÁLYOK  
2.1. A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (WS) 2017-2020. években érvényben lévő 

versenyszabályai (RRS), az MVSZ 2020. évi Versenyrendelkezései, az MVSZ 2020. évre 
érvényes Reklámszabályzata, az érintett osztályok hatályos osztályelőírásai valamint a 
jelen kiírásban foglaltak és a később kiadásra kerülő versenyutasításban foglaltak 
együttesen érvényesek.  

2.2. Az osztályszabályok, melyek megsértéséért járó büntetések az Óvási Bizottság döntése 
szerint akár a kizárásnál kisebbek is lehetnek. [DP] 

2.3. Ha a nyelvek között ellentmondás van, úgy az angol nyelvű szöveg az irányadó. 
 

3. HIRDETÉSEK  

A résztvevő hajók kötelezhetők a Versenyrendezőség által meghatározott és biztosított 
hirdetés viselésére. [DP] 
 

4. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG 

A versenyen a Laser Standard, a Laser Radial és a Laser 4.7 osztályok összes hajója jogosult 

nevezni. Minden nevezőnek meg kell feleleni a Versenyrendelkezések 3. pontjában támasztott 

követelményeknek.  

5. NEVEZÉS  
5.1. Online nevezés 

A fennálló pandémiás helyzetre való tekintettel a versenynevezéseket kizárólag online áll 
módunkban elfogadni. 
Online nevezésre a Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR-rendszerében van lehetőség. A nevezés 
akkor tekinthető érvényesnek, ha azt online véglegesítették, a szükséges engedélyeket a 
VIHAR rendszerbe feltöltötték és a nevezési díjat a rendező egyesület felé átutalással 
kiegyenlítették. 
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Nevezési díj  

 2020. június 15-ig:    10.000,- Ft /fő 

 2020. június 16-tól 26-án 16:00 óráig:   12.000,- Ft/fő 
 

A nevezési díjat utalással a következő bankszámlára lehet befizetni:  
Bank neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.  
Számlatulajdonos: MVM SE  
Számlaszám: 11600006-00000000-56662427  
SWIFT kód: GIBAHUHB  
Közlemény: ‘Laser Flottabajnokság – vitorlaszám’  
 

5.2. Helyszíni nevezés 

Helyszíni nevezésre a Magyar Vitorlás Szövetség versenyzőknek és versenyszervezőknek a 
COVID-19 veszélyhelyzetben című ajánlása alapján nincs lehetőség. 
 

6. VERSENYPROGRAM  
6.1. A Versenyrendezőség nyolc (8) futam lebonyolítását tervezi. 
6.2. A Versenyrendezőség az első két versenynapon három-három (3-3), az utolsó 

versenynapon két (2) futam lebonyolítását tervezi. 
6.3. A verseny programja: 

 

Dátum  Időpont Esemény  

2020. június 29. 
(hétfő)  

08:30  
 
10:25  

Online kormányosi  
értekezlet  
Első futam figyelmeztető 
jelzése  

2020. június 30. 
(kedd)  

A rajtidőket a Versenyrendezőség előző 
nap este 20.00 óráig a hivatalos online  
hirdetőtáblán teszi közzé.  

Futamok  

2020. július 01. 
(szerda) 

A rajtidőket a Versenyrendezőség előző 
nap este 20.00 óráig a hivatalos 
hirdetőtáblán teszi közzé. 
Az utolsó versenynapon 14:00 óra után 
nem adható figyelmeztető jelzés.  

Futamok  
 
 
 
 
 
Online díjkiosztó 
ünnepség  

 
 

7. VERSENYTERÜLET ÉS VERSENYPÁLYÁK 
Balatonfüred – Alsóörs - Siófok – Zamárdi – Tihany által határolt vízterületen futamonként 
kihelyezett trapézpálya.  
 

8. VERSENYUTASÍTÁS 
A versenyutasítás az MVM SE hivatalos honlapján és a hunsail.hu versenynaptárában 2020. 
június 20-tól érhető el. 
 

9. BÜNTETÉSI RENDSZER  
A versenyen P függelék szerinti bíráskodás érvényes  
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10. ÉRTÉKELÉS  
10.1  A verseny érvényességéhez 2 érvényesen befejezett futam szükséges. 
10.2 Ha kevesebb, mint öt futamot fejeztek be, egy hajó pontszáma az összes futambéli 
pontszámának összege. Ha öt vagy több futamot fejeztek be, egy hajó pontszáma a 
legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
 
11. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS 

11.1. A díjkiosztó az utolsó futam után, a hivatalos online hirdetőtáblán közölt helyen és 
időpontban kerül megtartásra.  

11.2. Díjazandó osztályok:  
 Laser Standard:  

 Összetett 1-3. 
 Laser Radial: 

 Összetett 1-3. 

 U 17 1-3. 

 Női 1-3 

 U 17 Női 1. 

 U 21 1 

 U 21 Női 1. 
 Laser 4.7: 

 Összetett 1-3. 

 U 16 1-3. 

 Női 1-3. 

 U 16 Női 1. 
 

12. BIZTOSÍTÁS 
Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely 
esetenként legalább 1,5 millió EUR összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson 
fedezetet. 
 

13. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA 
A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve annak során előforduló vagy okozott személyi 

sérülésekért – beleértve az esetleges elhalálozást is – és vagyoni károkért a verseny rendezője 

és a Versenyrendezőség semmilyen felelősséget nem vállal. Minden versenyző egyéni 

felelőssége dönteni a versenyen való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS 4. szabály – 

Döntés a versenyen való részvételről). 
 

14. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
Magyar Villamos Művek Sportegyesület  
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.  
Weboldal: www.mvmse.hu  
E-mail: gsolymos@mvm.hu  
Telefon: 20/268 0993 (Tomócsik-Solymos Gabriella)  
 
 

Jó szelet! 
Versenyrendezőség 


