
Általános Versenykiírás 2016 
 

Verseny Neve: Bahart 

Regatta 
Vitorlásverseny-sorozat. 

 

 
 
A versenysorozat célja: 

Versenylehetőség biztosítása, szabadidő és klubtagsággal rendelkező vitorlázók részére, a 2016. 

évi Bahart Regatta Vitorlásverseny-sorozat díjainak elnyerésére. 

 

Részvételi feltételek: 
 
Bahart Regatta: 

- Kormányos: Magyarországon érvényes hajóvezetői engedéllyel rendelkező természetes személy. 

-A legénységre vonatkozóan külön előírás nincs. 
 
Nevezéskor a kormányos /felelős személy/az alábbi feltételek meglétét aláírásával igazolja: - 

Hajóvezetői igazolvány-hajólevél érvényessége, felelősségbiztosítás megléte, versenyszabályok 

ismerete-betartása, hajón tartózkodó személyek egészségi alkalmassága, felelősség vállalása. 

 

 
A BAHART REGATTA versenysorozat 5 verseny hétvégéből áll. 

Tervezett futamszáma 10 (5 –túra, 5-pálya verseny), aminek eredménye (túra futam) 

része az MVSZ által kiírt Yardstick Flottabajnoki kupasorozatnak. 
 

 
Nevezhető hajók: 

Valamennyi, a Közlekedési Felügyelet által kiadott magyarországi lajstromszámmal rendelkező, 

valamint nemzetközi lajstrommal rendelkező egytestű hajó. 

A versenyt három Ys. osztályban értékeljük. Amennyiben a nevezett hajó nem rendelkezik az MVSZ 

általi felmérés alapján Ys. számmal, vagy Ys. - javaslattal úgy az a hajó büntető Ys. számmal lesz 

értékelve. Kivéve, ha a kérdéses hajó (hajótípus) méreteiben azonos a Ys. listában már korábban 

felmért hajótípussal, ebben az esetben azzal a Ys. számmal kerül értékelésre. 

Minden hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, melynek hiánya esetén a hajó 

nevezését a versenyvezetőség visszautasítja. 
 

 
 
A versenyszabályok: 

A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) versenyszabályai (RRS 2013-2016), a kiírt 

hajóosztályok osztályelőírásai, az adott forduló kiírása, valamint a jelen versenykiírás együttesen 

érvényes. Ellentétes információ esetén a forduló kiírását és ezt az általános versenykiírást kell 

figyelembe venni. 
 

 
 
Általános versenyprogram: 

A versenyt megelőző este: 

       18:00-21:00-ig Regisztráció 

A verseny első napján: 

            7:00-9:00 Regisztráció 

       8:30 Kormányos értekezlet 

       10:00 Rajt 

       17:00 Befutási szintidő 

       18:00 Vacsora 

       19:00 Eredményhirdetés, díjkiosztó /túra-futam/ 

       21:00 Vitorlás party



A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 

 
A verseny második napján: Olimpiai rendszerű pályaverseny, amelynek pályarajzát 

megtekintheted az egyes versenyek kiírásában. 

 
 

A verseny-sorozat helyszínei és ideje: 

 2016.04.30-01. 1-2. futam Balatonlelle 

 2016.06.11-12 3-4. futam Siófok 

 2016.07.30-31. 5-6. futam Badacsony 

 2016.08.13-14. 7-8. futam Balatonszemes 

 2016.09.10-11. 9-10. futam Balatonboglár 

 
A versenysorozat rendezője: 

A Balatoni Hajózási Zrt. és a Balatoni Hajózási Sport Egyesület 

 
Versenyvezető: 

Dániel Gábor 

 
Versenybíróság elnöke: 

az adott futam kiírása szerinti személy. 

 
Versenyorvos: 

az adott futam kiírása szerinti személy. 

 
Hirdetési kategória: 

valamennyi hajó jogosult tetszőleges hirdetést viselni mind a hajótesten, mind pedig a 

vitorlafelületen azzal a megkötéssel, hogy valamennyi hajó és versenyző köteles viselni a 

rendezőség által előírt reklámot is. 
 

 
 

Nevezés helyszíne és időpontja: 

Elektronikus formában (www.bahartregatta.hu weboldalon) a versenyeket megelőző Szerda 24.00 

óráig, valamint a helyszinen pénteken 18:00-tól 21:00 óráig és a verseny napján 07:30-tól 09:00 

óráig a futamnak helyszínt adó kikötőben. 

 
Nevezési díj verseny-hétvégenként (magában foglalja a túra- és a pályaversenyt is): 7.000,- 

Ft/fő /fő /helyszínen történő nevezés esetén/ 

 
Gyermekeknek 8 éves korig ingyenes, 8-14 éves korig 3500,- Ft/fő 

 

-A Magyar Vitorlás Szövetség versenyengedélyes versenyzői, vagy pártoló tagjai részére, illetve elő- 
nevezés esetén 6 000 Ft/fő, 8-14 éves korig 3 000 Ft/fő 

 
Számlaszám: 11992505-05500873-00000000 
Balatoni Hajózási ZRT. 
A közlemény rovatba: verseny(ek) helyszíne, hajónév, létszám (felnőtt-ifjúsági) 

 

 
 

Óvás: 

Az óvást legkésőbb a futam napján célhajó partra érkezése után 1 órán belül írásban kell beadni (a 

kikötők területén működő versenyirodán)

http://bahartregatta.hu/Versenyek/I-II-Futam
http://bahartregatta.hu/Versenyek/I-II-Futam
http://bahartregatta.hu/Versenyek/III-IV-Futam
http://bahartregatta.hu/Versenyek/III-IV-Futam
http://bahartregatta.hu/Versenyek/V-VI-Futam
http://bahartregatta.hu/Versenyek/V-VI-Futam
http://bahartregatta.hu/Versenyek/VII-VIII-Futam
http://bahartregatta.hu/Versenyek/VII-VIII-Futam
http://bahartregatta.hu/Versenyek/IX-X-Futam
http://bahartregatta.hu/Versenyek/IX-X-Futam
http://www.bahartregatta.hu/


 

 

Túra-futamok értékelése: 
 
A Túra-futam győztesei és helyezettjei serlegdíjazásban részesülnek. A versenyen résztvevő hajók 

a támogatók jóvoltából futamonként értékes tárgyjutalmakat is kapnak. 
 
 

 
Verseny-sorozat értékelése: 
A versenysorozat hajóosztályonként kerül értékelésre: 

A hajók a legfrissebb magyar Yardstick lista szerint YS rendszerben lesznek értékelve. A hajók 

futamonként a helyezésüknek megfelelő pontszámot szereznek /a Legkisebb-pontrendszer/. 

 
A Bahart Regatta VITORLÁS VERSENYSOROZATOT az a hajó nyeri, amelyik a tíz futam alapján a 

legkevesebb pontot gyűjti. Legalább 8 megrendezett futam /4-túra és 4-pálya/ esetén a 

legrosszabb /túra- és pályafutam/ kiesik. Amennyiben valamelyik pályatípusból / túra- vagy 

pályaverseny / az év folyamán csak 3-at sikerül megrendezni, abban az esetben abból a típusból 

nincs kieső futam. 

 
Holtverseny /pontegyenlőség /esetén az alábbi szabályok érvényesek: 

Ha két vagy több hajó versenysorozat pontjaiban holtverseny alakul ki, mindegyik hajó futambeli 

helyezését a legjobbtól a legrosszabbig terjedően sorrendbe kell állítani. Azon helyezésnél, ahol 

először különbség adódik, a jobb helyezést elérő javára dől el a holtverseny. Kiejtett futamot ebben 

az esetben nem veszünk figyelembe. Ha még ezután is fennáll a holtverseny két vagy több hajó 

között, akkor az utolsó futambeli eredményük alapján kell őket sorrendbe állítani függetlenül attól, 

hogy az a futam esetleg kiejtett futam lenne. 

 

 
Bahart Regatta-versenysorozat díjazása: 

I. helyezettje 40 % 

II. helyezettje 20 % 

III. helyezettje 10 % 

 
kedvezményt kap a Balatoni Hajózási Zrt. 2017. évi kikötő bérleti díjából. 

 

- Mind az 5 fordulóra benevezett hajók közül kisorsolunk egy 100 %-os kedvezményt a 2017-es bérleti 

díjból. 
 
 
 
 
Értékelés:      A magyar YS. Táblázat és képlet szerint. 

 
Szavatosság kizárása 

 
A hajók vezetői és a legénység teljes egészében maguk felelnek biztonságukért, mind a 

rendezvény szárazföldi eseményein, mind a vízen, és ezt a felelősséget sem a jelen versenykiírás, 

vagy bármilyen egyéb rendelkezés nem korlátozza. Minden hajó felelős személye, illetve 

legénysége maga dönt arról, hogy a hajó illetve a legénység képzettsége alkalmas-e az adott 

időjárási viszonyok között a rendezvényen való részvételre. 

 
A vonatkozó jogszabályok által megengedetett keretek között a versenyen való részvétellel 

kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló személyi sérülésekért vagy halálesetért és vagyoni 

károkért, veszteségekért a versenyt rendező szervezet, annak munkavállalói, tisztségviselői, illetve 

megbízottjai és alvállalkozói semmilyen felelősséget nem vállalnak.



A nevezési lap aláírásával a hajó felelős vezetője kijelenti, hogy a rendezvényre és a vízi 

közlekedésre vonatkozó szabályokat és előírásokat ismeri, azokat tudomásul vette, betartja és a 

felelősségi körébe tartozó személyekkel ezeket ismerteti, illetve az esemény teljes időtartama alatt 

mind a vízen, mind a szárazföldön betartatja. 

A versenykiírás változtatásának jogát a szervezők fenntartják! 

Jó szelet kíván a versenyrendezőség! 


