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Jelen Versenykiírás [NP]-vel jelölt pontjai megsértéséért hajó nem adhat be óvást. Ez
megváltoztatja az RRS 60.1(a) szabályt.
Jelen Versenykiírás [DP]-vel jelölt pontjai megsértéséért az óvási bizottság a kizárásnál
kisebb büntetést is adhat.

1. Szabályok
1.1. A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (RRS) meghatározott szabályok szerint
rendezik.
1.2. Az eseményen érvényes további dokumentumok.
1.2.1. A résztvevő hajóosztályok osztályszabályai.
1.2.2. Jelen Versenykiírás és Versenyutasítás (VK/VU)
1.2.3. Az MVSz Versenyrendelkezései és Reklámszabályzata.
1.2.4. Az ORC értékelés tekintetében a Magyar Vitorlás Szövetség által elfogadott
„Magyar nemzeti ORC versenyek rendezésének alapelvei”.
1.3. Dragon hajóosztályban az osztályszabályok 13.30 pontja (legénységi súlyhatár) nem
kerül alkalmazásra.
1.4. Jelen VK/VU 5. pontban leírt biztonsági követelmények módosítják az RRS 40.
szabályt.

2. Hirdetések [NP] [DP]
2.1. A World Sailing 20. rendelkezésével összhangban a rendező szervezet által a
nevezéskor átadott hirdetési matricákat, zászlókat vagy versenyzői mezeket a
hajóknak, illetve legénységüknek a versenyutasítás szerint viselniük kell.

3. Részvételi jogosultság
3.1. A versenyre az alábbi osztályok hajói nevezhetnek:
3.1.1. Az MVSZ által elismert, nyilvántartott és felmért hajóosztályok egytestű hajói
és az ezekbe az osztályokba sorolható külföldi hajók, úgymint: Összevont
cirkáló osztály (8R, 6R, 75-ös, 55-ös 40-es cirkáló) 70-es, 50-es, 30-as cirkáló,
Europa 30-as, 22-es cirkáló, 25-ös Jolle,15-ös Jolle, Dragon, Folkboat, 33-as,
Asso 99, Regina, Sudár Regatta, Sudár Sport, 8m OD,11 m OD, Melges24,
Elliott 770, J- 24, Scholtz 22, Dolfin, Nautic, Nautic370, Nautic 330, X35,
Elan310, Bavaria32, Cruiser, valamint
3.1.2. Yardstick I/1 csoport (YS 89-ig)
Yardstick I/2 csoport (YS 90-99)
Yardstick II csoport (YS 100-109)
Yardstick III/1 csoport (YS 110-115)
Yardstick III/2 csoport (YS 116 és felette)
3.2. A hajók és a legénység feleljenek meg az MVSz Versenyrendelkezések 3. pontjában
támasztott követelményeknek.
3.3. A TRAMONTANA-SENNEBOGEN KUPA az Összevont Cirkáló, Nautic, Sudár
Sport és X35 osztályoknak ranglistaverseny!

4. Nevezés [NP]
4.1. Nevezni a VIHAR rendszerben és a 4.2. időpontokban személyesen lehet.
4.2. Személyes nevezési lehetőség: 2019. június 28-án, pénteken, a Balatonfüredi
Hajógyári Kikötő területén működő versenyirodán (8230 Balatonfüred, Tihanyi műút
1.) 18.00 - 21.00 óráig továbbá 29-én szombaton 08,00-08,30 óra között. A kapun
történő bejutáshoz kérjük, hogy hívják az alábbi telefonszámot: Wonke Péter
06/30/9228975
4.3. A nevezés a nevezési díj megfizetésével válik érvényessé.
4.4. A nevezési díj:
4.4.1. Felnőtt versenyzőknek 5.000 Ft/fő,
4.4.2. 2001. január 1. és 2004. december 31. között született versenyzők számára
2.500 Ft/fő.
4.4.3. 2005. január 1. után született versenyzőknek a nevezés díjtalan.
4.5. A nevezési díj kifizethető:
4.5.1. átutalással az alábbi számlára: Tramontana Yacht Club Egyesület OTP
11748083-20023711 (a megjegyzésben kérjük feltüntetni: hajónév),
4.5.2. készpénzben a 4.2 pontban feltüntetett helyen.
4.6. A 2019. június 25. előtt utalással megfizetett nevezési díj kedvezményes összege:
4.500 Ft/fő. (2001. január 1. és 2004. december 31. között született versenyzők
számára 2.250 Ft/fő)
4.7. Amennyiben egy hajó azonos legénységgel nevez az ÉGIS Kupára, a TramontanaSennebogen Kupára és a Hamis szalagra is úgy az Égis Kupa nevezésénél lehetőség
van a Tramontana Sennebogen Kupára kedvezményes nevezésre, mely összege
4.000 Ft/ fő. (2001. január 1. és 2004. december 31. között született versenyzők
számára 2.000 Ft/fő)

5. Biztonsági és technikai követelmények, felszerelés és legénység ellenőrzése
[NP] [DP]
5.1. A hajókon a verseny idején rajta kell legyen az osztályelőírásban előírt felszerelés.

5.2. A Versenyrendezőség ellenőrizheti, hogy a versenyben lévő hajókon a nevezett
legénység tartózkodik-e.
5.3. Ha a versenyen a szélerősség meghaladja a 20 csomót vagy a balatoni viharjelzés I.
vagy II. fokozata bekapcsol, a viharjelzés lekapcsolásáig minden versenyző köteles
az egyéni úszóeszközt viselni, akár már a kikötőből való elindulástól kezdődően a
verseny teljes időtartama alatt. A versenyrendezőség erre VHF rádión felhívja a
figyelmet. Ez módosítja az RRS 40. szabályt.
5.4. Ha egy hajó feladja a versenyt, VHF rádión vagy a 06/30/9228975-ös telefonszámon
értesítse a versenyrendezőséget.
5.5. Viharos időjárás esetén a versenyrendezőség törölheti a versenyt. Ebben az esetben
a nevezési díjakat nem fizetjük vissza.

6. Jelzések és közlemények
6.1. A versenyzőknek szóló közleményeket a hivatalos hirdetőtáblán tesszük közzé,
amelynek helye a Hajógyári Kikötőben található versenyiroda portálja.
6.2. Jelen VK/VU módosításait legkésőbb 2019. június 29-én szombaton 08.00 óráig
közzé kell tenni a hivatalos hirdetőtáblán.
6.3. A parti jelzéseket a Hajógyári kikötőben kikötött rendezőhajó árbocára húzzuk fel.
6.4. Ha az AP lobogó parti jelzésként kerül kitűzésre, a figyelmeztető jelzést legkorábban
a lobogó hangjelzéssel kísért lehúzásától számított 60 perc múlva adják.

7. Versenyprogram [NP]
7.1. A versenyen egy túrafutamot rendezünk.
7.2. A tervezett program:
június. 28., péntek:
június. 29., szombat
Szept. 22., szombat:

1800 – 2130 Helyszíni nevezés Balatonfüred Hajógyári kikötő
borkorcsolyák - és fröccsparti, amelyre mindenkit várunk!
800 – 830 Helyszíni nevezés
Balatonfüred Hajógyári kikötő
1000: 1. Rajt
1700: Befutási limitidő

Balatonfüred

Díjkiosztó:
2019. június 29-én szombaton 18:00 órakor
a Balatonfüredi Hajógyári kikötő területén
vacsorával egybekötve.

8. Versenypálya, pályajelek, rajt- és célvonal
8.1. A versenypálya: Balatonfüred - Alsóörs - Siófok – Balatonfüred, amely a mellékelt
pályarajz szerint teljesítendő.
8.2. A rajtvonal a balatonfüredi BHRT móló előtt horgonyzó versenyrendezőségi hajó
narancssárga lobogót viselő árboca és a tőle megközelítőleg délkeleti irányban
elhelyezett sárga színű, felfújt műanyag bója pálya felőli oldala közötti, a partvonalra
megközelítőleg merőleges egyenes. Rajtoláskor a rajtvonalat Alsóörs irányába
vitorlázva kell keresztezni. A rajtvonal hossza kb. 650 méter.
8.3. Az alsóörsi pályajel sárga színű, felfújt műanyag bója, amely az alsóörsi BHRT
kikötőtől mintegy 600 m-re délkeleti irányban található. A pályajelet jobb kéz felől kell
elhagyni.
8.4. A siófoki pályajel sárga színű, felfújt műanyag bója, amely a siófoki BHRT kikötőtől
mintegy 600 m-re északnyugati irányban található. A pályajelet jobb kéz felől kell
elhagyni.
8.5. A célvonal a balatonfüredi BHRT móló előtt horgonyzó versenyrendezőségi hajó kék
lobogót viselő árboca és a tőle megközelítőleg délnyugati irányban elhelyezett sárga
színű, felfújt műanyag bója pálya felőli oldala közötti, a Siófok-Balatonfüred irányra
megközelítőleg merőleges egyenes. A rajtvonal hossza kb. 50 méter. Célba

érkezéskor a célvonalat úgy kell keresztezni, hogy a versenyrendezőségi hajó jobb
kézre, a bója bal kézre essen.
8.6. Jelen VK/VU 8.2 és 8.5 pontjában leírt versenyrendezőségi motoros és bója
pályajelek.
8.7. A pályajelek megadott GPS pozíciója nem képezheti orvoslati kérelem alapját. Ez
módosítja az RRS 62.1 szabályt

9. Pályarövidítés és -módosítás
9.1. A pálya csak a siófoki pályajelnél, valamennyi osztály számára egyszerre rövidíthető.
Ez módosítja az RRS 32. szabályt. Az RRS 32.2 utolsó mondatában jelzett „első” hajó
az abszolút sorrend szerinti első hajóra vonatkozik.
9.2. Pályarövidítés esetén a pályarövidítést jelző „S” lobogót viselő versenyrendezőségi
hajó és a siófoki pályajel között úgy kell célba futni, hogy a motoros bal kéz felé, a
pályajel jobb kéz felé essen. Ez módosítja az RRS 32.2(a) szabályt.
9.3. A versenyt a versenyrendezőség nem érvényteleníti. Ez módosítja az RRS 32.1
szabályt.
9.4. A pálya nem módosítható. Ez módosítja az RRS 33. szabályt.
9.5. A pályajelek megadott GPS pozíciója nem képezheti orvoslati kérelem alapját. ez
módosítja az RRS 62.1 szabályt.

10. Rajteljárás
10.1.
Az RRS 26. szerinti rajteljárást alkalmazzuk, 10 perces figyelmeztető jelzéssel.
Az időpontok GPS idő szerint.
Időpont
09.50

Látható jelzés
„V” lobogó
kitűzése

Hangjelzés
1 hangjelzés

09.56

„P” lobogó
kitűzése

1 hangjelzés

09.59

„P” lobogó
bevonása
„V” lobogó
bevonása

1 hangjelzés

10.00

1 hangjelzés

Jelentése
Figyelmeztető jelzés
valamennyi
osztálynak
Előkészítő
jelzés
valamennyi
osztálynak
Egy perc múlva rajt
Rajtjelzés
valamennyi
osztálynak

10.2.
Megismételt rajt(ok) esetén „P” lobogó helyett a „Z” lobogó és az RRS 30.2
szerinti rajtbüntetés kerül alkalmazásra. A megismételt rajt figyelmeztető jelzésének
időpontja 10.15 óra, minden további rajt figyelmeztető jelzésének időpontja az
előzőtől számított 15 perc.
10.3.
Az előkészítő jelzést követően hátszélvitorlát vagy blistert használni tilos!
Azokat csak a rajtlövést követően 3 (három) perc múlva lehet felvonni. Ennek
időpontját a Versenyrendezőség hangjelzéssel jelzi.
10.4.
A rajtjelzést követő 25 perc eltelte után rajtoló hajó "el nem rajtolt" hajóként
("DNS") kerül értékelésre.
10.5.
A korai rajtos hajókat a versenyrendezőség a VHF-rádión informálja. A
közlemény elmaradása, a hajók bemondásának sorrendje vagy a rádióadás
minősége nem képezheti orvoslati kérelem tárgyát [NP]. Ez módosítja az RRS 62.1
szabályt.

11. Időkorlátozás
2019. június 29-én 17.00 óráig lehet érvényesen célba futni. Az ezen időpont után
célba érkező hajókat tárgyalás nélkül DNF-fel értékeljük. Ez módosítja az RRS 35. és
az RRS A4 és A5 szabályt.

12. Óvások és orvoslati kérelmek
12.1.
Az óvásokat a Balatonfüredi Hajógyári Kikötő területén működő versenyirodán
kell beadni. Óvási űrlapok itt átvehetők
12.2.
Az óvási határidő a versenyrendezőségi hajó partra érkezése után 60 perc.
12.3.
A tárgyalások helyszíne a versenyiroda közelében található zsűriszoba.
12.4.
Az óvási határidő lejártát követő 30 percen belül a hivatalos hirdetőtáblára
kifüggesztett közleményen keresztül a felek és a megnevezett tanúk tájékoztatást
kapnak a tárgyalás időpontjáról. Ez a közlemény az RRS 63.2 szerinti értesítésnek
minősül.
12.5.
Az óvási bizottság, a versenyrendezőség vagy a technikai bizottság óvásait az
óvási határidőig kifüggesztik a hivatalos hirdetőtáblára. Ez a közlemény az RRS
61.1(b) szerinti értesítésnek minősül.

13. VHF-rádiók használata [NP]
13.1.
A hajóknak a hajózási VHF frekvenciákon adunk információkat a versenyről.
13.2.
A használt csatorna: 18
13.3.
A Versenyrendezőség felhívja a versenyzők figyelmét, hogy a VHF-rádiók
fedélzeti használatára jogszabályok vonatkoznak, és a hajótulajdonos illetve a
kormányos felelőssége, hogy ezeknek megfeleljen.

14. Hivatalos hajók
14.1.

A versenyhez tartozó hivatalos hajók „RC” lobogót viselnek.

15. Értékelés
15.1. Az RRS A4.1. és A4.2 Függelék szerinti legkisebb-pont rendszert alkalmazzuk.
15.2. Abszolút: értékelünk a befutás sorrendjében valamennyi érvényesen célba ért hajót.
15.3. Osztályonként: értékelünk minden osztályt, amelyben legalább öt induló nevezett.
Öt induló alatt a hajókat a megfelelő Yardstick-csoportban értékeljük.
15.4. Az Összevont cirkáló, 25-ös Jolle, Folkboat és Cruiser Class osztályokban a
részükre kiadott előnyszámok alapján korrigált idő alapján történik az értékelés.
15.5. Az Összevont cirkáló és az ORC értékelési csoportban a számított futamidő a
szélerősség figyelembevételével a coastal/long distance triple number
előnyszámokkal kerül kiszámításra. Az ORC értékelési csoportot választó hajók a
saját osztályukban nem kerülnek értékelésre.

16. Díjak [NP]
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

Az abszolút első hajó kupát kap.
Osztályonként az első három hajó éremdíjazásban részesül.
Az abszolút első 75-ös Cirkáló különdíjban részesül.
További díjak is kiosztásra kerülhetnek.

17. Kikötői létesítmények és kiemelési korlátozás [NP] [DP]
17.1. A Balatonfüredi Hajógyári Kikötőt a verseny résztvevői június 28-án díjmentesen
használhatják. Kérünk mindenkit a helyek kihasználására és a sporttársi
magatartásra.

18. Felelősség kizárása és biztosítás
18.1. A hajók legénységei teljes egészében maguk felelnek biztonságukért, mind
szárazon és mind vízen, s ezt a felelősséget sem jelen Versenykiírás és
Versenyutasítás, sem bármilyen egyéb rendelkezés nem korlátozza.
18.2. Minden hajó legénysége maga dönt arról, hogy a hajó alkalmas-e az adott időjárási
viszonyok között a vitorlázásra. Azzal, hogy kihajózik a kikötőből, a hajó megerősíti,
hogy mind a technika mind pedig a legénység alkalmas az adott körülmények között
a hajózásra. Lásd az RRS 4. szabályt.
18.3. A nevezési lap aláírásával a hajó felelős vezetője deklarálja, hogy a nevezés
feltételeként megszabott, az MVSz Versenyrendelkezéseinek megfelelő
felelősségbiztosítással rendelkezik. Javasoljuk, hogy a résztvevők személyes
balesetbiztosítással is rendelkezzenek.
18.4. A versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló
személyi és/vagy vagyoni károkért a versenyt rendező szervezet, a Tramontana
Yacht Club SE, továbbá a versenynek otthont adó Hajógyári Kikötő Kft. és azok
munkavállalói, tisztségviselői, ill. megbízottjai felelősséget nem vállalnak. A verseny
vízi és parti rendezvényein mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők
versenyengedélyének, sportorvosi igazolásának ill. a hajók biztosításának és
biztonsági előírások betartásának rendező általi ellenőrzése a sportszerű
versenyzés célját szolgálja, és nem mentesíti a résztvevőket a vonatkozó
szabályoknak a résztvevők saját felelősségi körükben történő követése alól.

19. Fotó- és filmfelvételek
19.1. A nevezők nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyről, a versenyre történő
ki- és behajózásról és a parti programokról film- és fotófelvételek készülhetnek,
amelyeken a hajók, illetve a hajón tartózkodó személyek látszhatnak.
19.2. Ezeket a fotókat, illetve filmfelvételeket – amennyiben nem sértik a személyiségi
jogokat – a rendező szervezet nyilvánosságra hozhatja saját felületein.
19.3. A nevezők és résztvevők ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos követelésről
vagy kártérítési igényükről kifejezetten lemondanak.
19.4.A résztvevők a regisztrációnál nyilatkoznak arról, hogy megismerték és tudomásul
vették a Tramontana Yacht Club Egyesület adatvédelmi szabályzatát.

20. További információk
20.1. További információk elérhetők a www.tramontana.hu oldalon
MINDEN RÉSZTVEVŐNEK JÓ SZELET ÉS SIKERES VERSENYT KÍVÁNUNK!

Külön köszönet szponzoraink támogatásáért!
Névadó szponzor:

További támogatók:

8230 Balatonfüred, Tihanyi műút 1.
www.balatonfuredihajogyar.hu
+36 20-266-66-33

Szakmai partner:

