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MVM J24 és 8mOD Flottabajnokság 2022 
BALATONFÜRED, 2022. Szeptember 24-25. 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 
Rendező szervezet: MVM Sportegyesület - együttműködésben a Magyar Vitorlás Szövetséggel   
 

Versenyvezető: Sipos Péter 
 

1. RÖVIDÍTÉSEK 
[NP] A szabály megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás alapját. Ez módosítja az RRS 
60.1(a) szabályt. 

 
2. VERSENYSZABÁLYOK  
2.1. 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) az MVSZ 2022. évi Versenyrendelkezései (VR) (elérhető a 
https://hunsail.hu/versenyek/versenyszabalyzatok cím alatt). 
.(c) az MVSZ 2022. évre érvényes Reklámszabályzata (elérhető a 
https://hunsail.hu/versenyek/versenyszabalyzatok cím alatt), 
(d) a J/24 osztályban az RRS P függeléke: A 42. szabály speciális eljárásai. 

2.2. 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 
alkalmazzák, amely korlátozásokkal megengedi tartalék spinnaker használatát. 

2.3. Az RRS 90.3(e) szabályt alkalmazzák.  
2.4. A nemzeti hatóság alkalmazásra kerülő előírásai a következő linken találhatók meg: 

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

betartására irányuló ésszerű intézkedései akkor sem minősülnek helytelen cselekedetnek 
vagy mulasztásnak, ha később kiderül, hogy ezek szükségtelenek voltak. 

 

3. VERSENYUTASÍTÁS 
[NP] A versenyutasítás az MVM SE hivatalos honlapján és a hunsail.hu versenynaptárában 
a regisztráció kezdetétől érhető el. 

 
4. KOMMUNIKÁCIÓ 

4.1. Az online hivatalos hirdetőtábla elérhetősége: https://mvmse.hu/versenyek  

4.2. [DP] Vészhelyzetet vagy a rendező szervezet által biztosított eszközök használatát kivéve, 

egy versenyben lévő hajó nem végezhet olyan hang- vagy  

 

 

 

https://hunsail.hu/versenyek/versenyszabalyzatok
https://hunsail.hu/versenyek/versenyszabalyzatok
https://www.sailing.org/documents/racingrules/national_prescriptions.php
https://mvmse.hu/versenyek
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adatátvitelt és nem vehet olyan hang- vagy adatkapcsolatot, amely nem érhető el minden 

hajó számára. 

4.3. A vízen a versenyrendezőség VHF rádión keresztül tájékoztatja a hajókat. A hajók csak 

vészhelyzetben vagy a futam feladásakor használhatják adásra a versenyrendezőség által 

megadott VHF csatornát. Az információközlésben (küldésben vagy fogadásban) 

bekövetkező hiba vagy a korai rajtos hajók bemondásának sorrendje nem képezheti egy 

hajó által benyújtott orvoslati kérelem alapját. Ez módosítja az RRS 62.1 szabályt. 

 

5. RÉSZVÉTELI JOGOSUTSÁG 

A versenyre a J/24 és 8mOD osztályok összes hajója nevezhet. 

Minden versenyzőnek és hajónak meg kell felelnie a VR 3. pontjában támasztott részvételi 

követelményeknek. 

 

Továbbá, a J/24 osztályban: 

 A hajók a Nemzetközi J/24 Osztály által meghatározott szabályok szerint 

indulhatnak. 

 A versenyen kormányzó személynek annak az országnak az állampolgárának vagy 

helyi lakosának kell lennie, amelyik országot a hajó képviseli, valamint tagja kell, 

hogy legyen az adott ország Nemzeti J/24 Osztályszövetségének is. 

 Ha kettő vagy több kormányos van megjelölve, akkor az egyiket ki kell jelölni 

elsődleges kormányosnak. 

6. NEVEZÉS  
 

Online nevezés 
Online nevezésre a Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR-rendszerében van lehetőség. A nevezés 
kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha azt online véglegesítették, a szükséges 
engedélyeket a VIHAR rendszerbe feltöltötték és a nevezési díjat a rendező egyesület felé 
szeptember 22-én 23:59 percig átutalással kiegyenlítették. 
 
Helyszíni nevezésre nincs lehetőség! 
 

Születési év Online nevezés 

2003 és azelőtt 13.000,- Ft / fő 

2004 és azután 8.000,-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: ‘J24 és 8MOD Flottabajnokság, Hajóosztály, vitorlaszám, nevezett legénység 
létszáma’  
 

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

8.1. A Versenyrendezőség hat (6) futam lebonyolítását tervezi. 
8.2. A verseny programja: 

Dátum  Időpont Esemény  

2022. 
szeptember 23. 
(péntek)  

17:00-18:30 Regisztráció és nevezési 
csomagok átvétele 

2022. 
szeptember 
24. 
(szombat)  

8:30 
9:00 
09:55 

Kormányosi értekezlet 
Minden hajó vízen  
Első futam figyelmeztető 
jelzésének tervezett 
időpontja 

2022. 
szeptember 25. 
(vasárnap) 

8:30 
 
09:55 

Kormányosi értekezlet 
 
A napi első futam 
tervezett figyelmeztető 
jelzése 
 
Díjkiosztó a hirdetőtáblán 
közzétett időpontban 

 

 
8.3. Egy versenynapra három futamot terveznek. Ha a versenyprogramban a leírt 

futamszámokhoz képest elmaradás van, egy nap legfeljebb négy futam rendezhető. 
 

8.4. Szeptember 25-én, vasárnap 15:00 óra után nem adható figyelmeztető jelzés. 
 

9. FELSZERELÉS ELLENŐRZÉSE 
9.1. A regisztráció ideje alatt sor kerülhet az érvényes felmérési bizonylatok ellenőrzésére.  

9.2. A hajóknak 2022. szeptember 24-én 9:00 órától meg kell felelnie az RRS 78.1 szabálynak. Ha 
egy hajó 2022. szeptember 24-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. Az 
osztályszabályok megsértéséért járó büntetések az óvási bizottság döntése szerint akár a 
kizárásnál kisebbek is lehetnek. [DP] 
 

10. HELYSZÍN 
A verseny helyszíne a Koloska Marina kikötő (8230 Balatonfüred, Kouvola utca 1.) 
A Koloska kikötőben nincs lehetőség a versenyre érkező hajók kikötésére, ezért kérünk 
minden résztvevőt, hogy a hajójuk anyakikötőjét használják. 
 
A versenyterület a Balatonfüred – Alsóörs - Siófok – Zamárdi – Tihany által határolt 
vízterületen futamonként kihelyezett up-and-down pálya.  
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11. BÜNTETÉSI RENDSZER 
11.1. Technikai büntetések 

11.1.1. A szabályok megsértéséért egy hajó büntetése nem lehet rosszabb, mint DSQ. Ez 
módosítja az RRS 63.1 szabályt.  

11.2. Bármilyen más technikai óvás esetében az óvási bizottság a kizárásnál kisebb, alternatív 
büntetést adhat (DPI).  

 
12. ÉRTÉKELÉS 

A verseny érvényességéhez 1(egy) érvényesen befejezett futam szükséges. 
12.1. Ha kevesebb, mint négy futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbéli pontszáma az összes 

futam pontszámainak összege. 
12.2. Ha négy vagy több futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbéli pontszáma a legrosszabb 

pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
12.3. A J/24 Országos Bajnokság érvényességéhez két futam lebonyolítása szükséges.  

 
13. KIEMLÉSI KORLÁTOZÁSOK 

A hajókat 2022. szeptember 24-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.[DP] 
 

14. [DP] BÚVÁRFELSZERELÉS, MŰANYAGMEDENCÉK ÉS EGYÉB KORLÁTOZÁSOK 
14.1. Víz alatti légzőkészülékek, műanyagmedencék vagy ezekkel egyenértékű berendezés az első 

futam előkészítő jelzésétől a verseny befejezéséig nem használható a hajók körül. 

14.2.  A hajók megdöntése tisztítás vagy egyéb ellenőrzés miatt a verseny ideje alatt tilos. 
 
15. ADATVÉDELEM 
15.1. A versenyen az MVSZ adatvédelmi előírásai érvényesek. 

(www.hunsail.hu/szabalyzatok) 
 

16. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA 
16.1.  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 3. szabály – Döntés a versenyen való részvételről). 

16.2.  Az MVM SE, a Koloska kikötő, a Magyar Vitorlás Szövetség tisztviselői, dolgozói vagy 

megbízottjaik és a versenyrendezőség valamint az óvási bizottság sem egyénenként, sem 

testületileg semmilyen felelősséget nem vállalnak a verseny ideje alatt bekövetkezett 

veszteségekért, károkért, személyes sérülésekért vagy halálesetért, sem a versenyen részt 

vevő kormányosok, sem a legénység, sem a hajók vonatkozásában. A versenyzők teljes 

egészében maguk felelnek  

biztonságukért, mind szárazon, mind vízen, s ezt a felelősséget sem a Versenykiírás, sem 

a Versenyutasítás, sem bármilyen egyéb rendelkezés nem korlátozza. A versenyzőnek jó 

egészségi állapotban kell lennie. 

 
17. BIZTOSÍTÁS 

http://www.hunsail.hu/szabalyzatok
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17.1. Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely 
esetenként legalább 50 millió Forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson 
fedezetet. 

 
18. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS 
18.1. A díjkiosztó az utolsó futam után, a hivatalos online hirdetőtáblán közölt helyen és 

időpontban kerül megtartásra.  
18.2. A Flottabajnokság 1-3. helyezettjei díjazásban részesülnek. 
18.3. A J/24 Országos Bajnokságra vonatkozóan: 

18.3.1. A J/24 Országos Bajnokság 1-6. helyezettjei díjazásban részesülnek. 
18.3.2. Az első futam első helyezett hajója elnyeri a Tóth László emlékdíjat. 
18.3.3. A harmadik befejezett futam első helyezett hajója elnyeri a Litkey Bence 

emlékdíjat. 
18.3.4. A Legjobb Női Csapat díjazásban részesül 
18.3.5. A Legjobb U25 Csapat díjazásban részesül 

 
19. [NP] [DP] NÉVHASZNÁLATI JOGOK ÉS HASONLÓSÁG 
19.1. Az eseményen történő részvétellel a versenyzők automatikusan megadják a rendező 

szervezetnek és az esemény szponzorainak a jogot arra, hogy ellenszolgáltatás nélkül 
fotókat, hang- és képfelvételeket valamint más formában készült ábrázolásokat 
készítsenek, használjanak és bemutassanak róluk, amely anyagok a verseny helyszínén 
vagy a vízen, érkezésük s távozásuk között készültek, s amelyek célja híradás, 
versenydokumentáció, a verseny, az osztály hazai vagy nemzetközi szövetségének 
promóciájára készült reklám, s amely fotókon vagy videó- és más felvételeken a 
versenyzők az MVM J/24 és 8mOD Flottabajnokság kontextusában 
versenyzőként/résztvevőként, személyiségi jogaik megsértése nélkül kerülnek 
ábrázolásra.  

 
20. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
MVM Sportegyesület  
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.  
Weboldal: www.mvmse.hu  
E-mail: tomocsik-solymos.gabriella@mvm.hu  
Telefon: 20 / 268 0993 (Tomócsik-Solymos Gabriella)  
 
 
 

 
Jó szelet! 

Versenyrendezőség 


