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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 versenyen érvényes szabályok: a World Sailing érvényes Versenyszabályai (RRS).
1.2. Az RS Feva osztályszabályok érvényesek.
1.3. Ha eltérés van a Versenykiírás és a Versenyutasítás között, a Versenyutasítás a mérvadó.
Ez megváltoztatja az RRS 63.7. szabályt
1.4. A magyar bajnoki cím elnyerése tekintetében a Magyar Vitorlás Szövetségnek a hivatalos
hirdetőtáblán kifüggesztett szabályai érvényesek.
1.5. Ha a magyar és angol nyelvű dokumentumok között eltérés van, az angol nyelvű az
irányadó.
1.6. A következő szabályok változnak.
1.6.1. Az RRS 40 szabály úgy változik, hogy az RRS 40 szabály a vízen tartózkodás
teljes időtartamára érvényes. Az „Y” lobogót nem tűzik ki.
1.6.2. Az RRS 44.1 szabály úgy változik, hogy a kétkörös büntetés helyett egykörös
büntetést kell vállalni.
1.6.3. A változásokat a Versenyutasítás részletesen tartalmazza. A Versenyutasítás más
szabályokat is megváltoztathat.
2. Hirdetések [NP] [DP]
A hajók kötelezhetők, hogy a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetést
megjelenítsék.
3. Részvételi jogosultság
3.1. A versenyen az RS Feva XL osztály minden hajója indulhat.
3.2. Az osztályszabály 3. pontja „Az osztályszövetségi tagságról” érvényes a jelen eseményen
történő részvételi jogosultság tekintetében.
3.3. A hajók rendelkezzenek a 16. pont szerinti érvényes felelősségbiztosítással.
3.4. Minden legénységi tag egy nemzeti vitorlásszövetség által elismert egyesület tagja legyen.
3.5. Magyar állampolgárságú vagy magyar egyesületi tagsággal rendelkező versenyzők csak
akkor vehetnek részt a versenyen, ha érvényes sportorvosi igazolással és MVSZ
versenyengedéllyel rendelkeznek.

4. Nevezés [NP]
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4.1. A nevezést a rendező szervezetnek online vagy e-mail formában kell elküldeni. E-mail cím:
office@rs-sailing.hu. Online regisztrációs link az esemény weboldalán található: http://rssailing.hu/registration/.
4.2. A nevezés a nevezési díj megfizetésével válik érvényessé.
4.3. A nevezési díj hajónként 90 euró. A nevezési díj tartalmazza a kikötő használatát az
esemény idején, az utánfutók parti tárolását és a társasági eseményeken történő részvétel díját
a hajók legénysége részére.
4.4. A Magyar RS Feva Osztályszövetség tagjai részére a nevezési díj 65 euró.
4.5. Kísérő vagy edzőmotoros regisztrációs díja 160 euró, ami tartalmazza a ki- és bedaruzást,
a szükséges engedélyeztetés lebonyolítását valamint a kikötői díjakat és egy fő részvételét a
társasági eseményeken. Az RS Feva Euro Cup résztvevőinek kísérőmotorosai számára a
regisztrációs díjat csak egyszer kell megfizetni.
4.6. A nevezési díjat legkésőbb 2018. július 15-ig átutalással meg kell fizetni a szervezőnek.
Minden utalási költség a nevező hajót terheli. Az utónevezési díj 100 (a Magyar RS Feva
Osztályszövetség tagjai részére 70) euró amelyet készpénzben a programban megadott
regisztráció során kell megfizetni.
Bankszámla:
Szervező: Vitorlázó Gyermekekért Egyesület
Address: H-1222 Hungary, Budapest, Mező u. 49
Bankszámlaszám:
BANK NEVE: CIB Bank zRt.: 1027 Budapest, Medve u. 4-14,. Hungary
BANKSZÁMLA: 10701269-48058908-51100005
IBAN: HU76-1070-1269-4805-8908-5110-0005
SWIFT: CIBHHUHB
4.7. A nevezést csak írásban lehet visszavonni. Ha a nevezést 2018. július 15. előtt vonják
vissza, 50 eurót visszatérítünk a nevezési díjból. Július 15. utáni lemondás esetén nincs
visszatérítés.
5. Regisztráció [NP]
5.1. Minden hajót a helyszínen regisztrálni kell. A regisztrációra a Nemzetközi Vitorlás Központ
területén berendezett Versenyirodán a programban megadott időpontban és helyen kerül sor.
5.2. A regisztráció során véglegesítjük a nevezéseket. Kérésre az alábbi okmányokat kell
bemutatni.
5.2.1. A hajó érvényes felmérési bizonylata.
5.2.2. Minden legénységi tag érvényes személyi igazolványa.
5.2.3. Kitöltött és aláírt szülői/gondviselői nyilatkozat minden olyan versenyző esetében,
aki 2018. augusztus 2-án tölti be 18 évét, vagy fiatalabb annál. A nyilatkozat a
nemzetközi RS Feva osztály honlapján elérhető.
5.3. A hajótulajdonos képviselőjének a nevezéskor alá kell írnia egy nyilatkozatot arról, hogy
rendelkeznek egy legalább 1 millió euró értékű felelősségbiztosítással.
5.4. A felelős személynek felelősségvállalási nyilatkozatot kell aláírnia. (RRS 3.4).
6. Ellenőrzés és felmérés [NP]
6.1. A Magyar RS Feva Osztályszövetség fenntartja magának a jogot, hogy kijelöljön egy olyan
személyt, aki a verseny előtt és alatt a résztvevő hajókat ellenőrzi abban a tekintetben, hogy
megfelelnek-e az osztályszabályoknak.
6.2. A hajókat véletlenszerű ellenőrzéseknek vethetik alá az esemény alatt. Ilyenkor követni kell
a Technikai Bizottság utasításait.
6.3. A hajókon a verseny idején rajta kell legyen az osztályelőírásban előírt felszerelés.
6.4. A versenyrendezőség ellenőrizheti, hogy a hajókon a futamok alatt a nevezett legénység
tartózkodik-e.
7. Sorozat
7.1. A versenyt egy flottában vitorlázzák és egy sorozatból áll.
8. Versenyprogram [NP]
A versenyrendezőség hét futam megtartását tervezi.
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július 27., péntek:

10.00-14.00: regisztráció
14.30: megnyitó és edzői értekezlet
16.00: 1. futam első figyelmeztető jelzése
július 28., szombat:
Futamok
július 29., vasárnap
Futamok
július 30., hétfő
Futamok
12.55 után nem adunk első figyelmeztető jelzést
Díjkiosztó az óvástárgyalások után azonnal.
Egy napon legfeljebb négy futam rendezhető.
9. Versenyutasítás [NP]
A Versenyutasítást a regisztrációnál adjuk át a versenyzőknek és elérhető lesz az rssailing.hu website-on.
10. Vízterület és pálya [NP]
10.1. A versenypálya cirkáló-hátszél jellegű, hátszeles befutóval.
10.2. A futamok célideje 40 perc.
10.3. A pálya a Balatonfüred, Alsóörs, Siófok és Zamárdi által határolt vízterületen kerül
kitűzésre.
10.4. A vízterület jelzésének részleteit, a versenypálya és a pályajelek leírását a
Versenyutasítás tartalmazza.
11. Pontszámítás
11.1. Négy futam befejezése szükséges a verseny érvényességéhez.
11.2. Kevesebb mint öt futam befejezése esetén minden futam pontszáma beszámít az
összetett eredménybe.
11.3.Ha öt vagy több futamot fejeznek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma a legrosszabb
pontja nélkül számított összes futam pontszámainak összege.
12. Kísérőmotorosok
12.1. Belsőégésű motorral hajtott vízijárművek a környezetvédelmi jogszabályok értelmében
nem közlekedhetnek a Balatonon, kivéve ha erre vonatkozó külön engedéllyel rendelkeznek.
12.2. A kísérőmotorosokhoz ideiglenes hajózási engedély kérhető a rendező szerezettől a 4.4
pontban meghatározott feltételek szerint. A kérelmeket legkésőbb 2018. június 30-ig e-mailben
az office@rs-sailing.hu címre kell megküldeni a hajó okmányaival, biztosítási igazolásával és a
vezető engedélyével együtt.
12.3.Minden kísérőmotorost a regisztráció során regisztrálni kell, ehhez be kell mutatni egy
érvényes felelősségbiztosítást. A kísérőmotorosok azonosítási lobogót kapnak, amelyet a vízen
mindig viselniük kell. A versenyben részt vevő hajók felelős személyének a regisztrációs
űrlapon jeleznie kell, hogy kísérő motoros tartozik hozzá. [NP]
12.4. A kísérőmotorosokat jelzéssel vagy lobogóval kell megjelölni, amelyeket a rendező
szervezet biztosít. [NP]
12.5. Vészhelyzetben a versenyrendezőség kérheti a kísérőmotorosok segítségét.
12.6. A Versenyrendezőség felhívja a kísérőmotorosok felelős személyeinek figyelmét, hogy a
VHF-rádiók fedélzeti használatára jogszabályok vonatkoznak, és az ő felelősségük, hogy
ezeknek megfeleljenek. [NP] [DP]
13. Díjak [NP]
13.1. A verseny győztese kupát kap.
13.2. Az első három hajó legénysége éremdíjazásban részesül.
13.3. Az első három magyar hajó legénysége éremdíjazásban részesül.
13.4. További díjak is kiosztásra kerülhetnek.
14. Kikötőhasználat [NP] [DP]
14.1. A hajókat a számukra kijelölt helyen kell tartani.
15. Felelősség kizárása és biztosítás
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15.1. A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 4.
szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle
felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, amely a
versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.
15.2. 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.
15.3. A nevezési lap aláírásával a hajó tulajdonosa/felelős személye kijelenti, hogy a nevezés
feltételeként megszabott felelősségbiztosítással rendelkezik. Javasoljuk, hogy a résztvevők
személyes balesetbiztosítással is rendelkezzenek.
15.4. A Magyar Vitorlás Szövetség, a Magyar RS Feva Szövetség, a Vitorlázó Gyermekekért
Egyesület, a versenyvezető, a versenyrendezőség, az óvási bizottság tisztviselői, dolgozói vagy
megbízottjaik 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.
16. Biztosítás
16.1. Minden résztvevő hajónak olyan érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie,
amelynek értékhatára legalább 1 millió euró.
17. Kikötői berendezések használata, parkolás és utánfutók tárolása
17.1. A hajókat és kísérőmotorosokat a kikötőmester által meghatározott kikötőhelyre kell
kikötni. [NP] [DP]
17.2. A rendező szevezet nem tud parkolóhelyet biztosítani a résztvevők számára. Javasoljuk a
kikötővel szemben lévő föld alatti garázs vagy a Huray utcában található parkolóhelyek
használatát.
17.3. Az autók behúzhatják az utánfutókat a kikötő területére, de a gépkocsiknak a hajók
lerakása után azonnal de legkésőbb két órán belül el kell hagyniuk a kikötő területét. A verseny
után a gépkocsik a hajó felpakolásához beállhatnak a kikötőbe.
18. Fotó- és filmfelvételek
18.1. 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.
18.2. Ezeket a fotókat illetve filmfelvételeket – amennyiben nem sértik a személyiségi jogokat –
a rendező szervezet korlátlanul felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, értékesítheti illetve
továbbadhatja harmadik személyeknek.
18.3. A nevezők és résztvevők ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos követelésről vagy
kártérítési igényükről kifejezetten lemondanak.
19. További információk
19.1.További információk elérhetők az rs-sailing.hu webhelyen. A társasági programokról külön
dokumentumban nyújtunk tájékoztatást.
20. Charter hajók
20.1. Hajók bérléséről az office@rs-sailing.hu-ra küldött kérésre adunk tájékoztatást. A charter
hajókat legkorábban 2018. július 27-én lehet átvenni.
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