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C2 General 

VERSENYKIÍRÁS 
1. Versenyszabályok: A versenyen a World Sailing „A Vitorlázás versenyszabályai 2021-2024.évekre.” (RRS), az MVSz 

2021. évre érvényes Versenyrendelkezései (VR), valamint az érintett hajóosztályok osztályszabályai érvényesek. A 
Dragon osztályszabály 13.30 pont szerinti súlyhatár nem kerül alkalmazásra.  

2. Részvételi jogosultság: Nevezhető hajóosztályok: Johan Anker Kupa: Dragon, Klasszikus Kupa: Összevont, 75-ös, 
70-es, 50-es, 30-as, 22-es cirkálók, Európa 30-as, 25-ös jolle,15-ös jolle, Folkboat. A hajóknak és a versenyzőknek 
meg kell felelnie a VR 3. pontjának. 

3. Nevezés: Nevezni kizárólag on-line lehet a VIHAR rendszeren (vihar.hunsail.hu) keresztül. Az on-line nevezés 
csak akkor érvényes, ha a nevezési feltételeket igazoló iratok a VIHAR rendszerbe előzetesen feltöltésre kerülnek 
és azok rögzítését a VIHAR rendszer visszaigazolja (ennek átfutási idejével számolni kell). A nevezési határidő a Jo-
han Anker Kupára július 1-én 19h, a Klasszikus Kupára június 2-án 19h.  

4. Nevezési díj: A személyenként fizetendő nevezési díjak a nevezési mód és a születési évek szerint az alábbiak: 

Születési év Johan Anker Kupa – Dragon (P-V) Klasszikus Kupa (Szo-V) 

2002 és azelőtt 17.000 Ft 15.000 Ft 

2003 és azután 12.000 Ft 10.000 Ft 

A nevezési díj kizárólag banki utalással egyenlíthető ki, a nevezési határidőig a Kereked VK K&H Banknál veze-
tett 10200940–20115618 számú számlájára. Közlemény: Klasszikus Kupa, [hajóosztály], [vitorlaszám], [hajónév]. 
A kötelezően kiállítandó számlához a vevő adatait (magánszemély esetén is) az info@kereked.hu címre kérjük 
megküldeni az alábbi adatokkal: vevő neve, címe, adószáma, vitorlaszám, hajóosztály, hajónév. 

5. Versenyprogram:  

 Johan Anker Kupa – Dragon Klasszikus Kupa 

Futamok száma 8 5 

péntek 1. futam figyelmeztető jelzése: 13:55 h 
2-3. futamok: ráindítással 

- 

szombat 4. futam első figyelmeztető jelzése: 9:55 h 
5-6. futamok: ráindítással 

1. futam első figyelmeztető jelzése: 9:55 h 
2-3. futamok: osztályonkénti ráindítással 

vasárnap 7. futam első figyelmeztető jelzése: 9:55 h 
8. futam: osztályonkénti ráindítással 

4. futam első figyelmeztető jelzése: 9:55 h 
5. futam: osztályonkénti ráindítással 

Amennyiben elmaradás van a tervezett futamok számában, a következő versenynapon eggyel több futam is ren-
dezhető. Vasárnap 13:30 után nem adható figyelmeztető jelzés. A Rendezőség pénteken 12:30-kor, szombaton 
és vasárnap 8:30-kor versenyzői értekezletet tart, amely on-line követhető a Kereked VK Facebook oldalán [NP]. 

6. Versenyutasítás: A versenyen az RRS S függelékének Standard versenyutasítása érvényes a „Kiegészítő Utasítá-
sok”-kal, mely jelen dokumentum második felében található. 

7. Versenyterület, versenypályák: Az Arács-Palóznak-Siófok közötti vízterületen kitűzött pálya. 

8. Büntetések: Az RRS 44.1 szabály úgy változik, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel. 

9. Értékelés: Háromnál több megrendezett futam esetén egy kieső futam van. Az osztálytag 75-ös cirkálókat az Ösz-
szevont osztályban is értékelik. Azon osztályokat, mennyiben a nevezők száma nem éri el a négy hajót, a rende-
zőség jogosult a Klasszikus I. (Összevont cirkáló és 70-es és 75-öscirkáló), Klasszikus II. (50-es, 30-as, 22-es cirkáló, 
E-30-as), ill. Klasszikus III. (25-ös, 15-ös, Folkboat osztályok) csoportokban értékelni YS szerint. 

10. Díjazás: Osztályonként az I-III. helyezett egységek érem- és plakett-díjazásban részesülnek. Dragon osztályban a 
verseny győztese egy évre elnyeri a Johan Anker Kupát. A Magyar Dragon Szövetség által „klasszikus”-ként re-
gisztrált hajók közül, az első-harmadik hajók legénysége éremdíjazásban részesül. Díjkiosztó ünnepség a vasárna-
pi futamok óvási határidejének letelte után a Kereked VK telepén. 

11. Felelősség kizárása: A verseny rendezősége nem vállal felelősséget sem a hajók, sem a versenyzők versenyre va-
ló alkalmassága tekintetében, illetve a versenyen előforduló balesetek és anyagi károk vonatkozásában. A ver-
senyzők a nevezési díj befizetésével kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit elfogadják és azoknak megfelelnek. 

12. Média- és adatjogok: A nevezők részvételükkel hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt Versenyrendezőség 
vagy megbízottjai ellenszolgáltatás nélkül, bármikor készítsenek róluk bármilyen mozgó- és állóképfelvételeket és 
más anyagokat, melyeket a rendező szervezet korlátlanul felhasználhat, nyilvánosságra hozhat, értékesíthet, il-
letve továbbadhat harmadik személyeknek. A nevezők ahhoz is hozzájárulnak, hogy a rendező szervezet a ver-
seny megrendezéséhez szükséges adataikat kezelje, tárolja, indokolt esetben (pl. eredménylista) közzé tegye. 
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KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK A STANDARD VERSENYUTASÍTÁSHOZ 
2, 4.1. Versenyzők tájékoztatása, parti jelzések: A hivatalos hirdetőtábla a Kereked Vitorlás Klub klubházának víz fel-

öli falán található. A hirdetőtábla tájékoztató jelleggel online is elérhető: shorturl.at/pFUV2 [NP]. Egyéb online in-
formáció a Kereked VK weblapján: LINK illetve a Kereked Vitorlás Klub Facebook-oldalán létrehozott eseménynél. 
A parti jelzéseket a Kereked Vitorlás Klub klubházától keletre lévő zászlórudakon tűzik ki. A verseny résztvevői 
számára a vízen a Versenyrendezőség a VHF 77 csatornán sugároz tájékoztató jellegű információkat [NP]. A ver-
senyzők adásra csak veszélyhelyzetben vagy a futam feladásakor forgalmazhatnak a Versenyrendezőség által 
megadott VHF csatornán [NP], [DP]. Ez módosítja a RRS 62.1 szabályt. 

6. Osztálylobogók  

Osztály Lobogó Osztály Lobogó 

Összevont cirkáló, 
75-ös cirkáló 

Code 1 
 

Dragon fehér alapon sötét 
Dragon osztályjelzés 

 

70-es cirkáló Code 2 

 

25-ös jolle Code 7 

 

30-as cirkáló Code 3 

 

15-ös jolle Code 8 

 

50-es cirkáló Code 4 

 

Folkboat Code 9 

 

Európa 30 és  
22-es cirkáló 

Code 5 

 

 

7. és 8. Versenypályák és Pályajelek: Trapéz pálya (l. a pályarajzot), melyet az alábbiak szerint kell teljesíteni: 
75-ös, 70-es 50-es, 30-as és Összevont cirkáló: Rajt – 1 – 1a – 2 – 3 – 2 – 3 – Cél1 
E30-es, 22-es cirkáló:  Rajt – 1 – 1a – 4s/4p – 1– 1a  – 2 – 3 – Cél1 
Dragon:  Rajt – 1– 1a  – 4s/4p – 1 – 1a – 4p –  Cél2 
25-ös, 15-ös yolle és Folkboat: Rajt – 1– 1a  – 5 – 1– 1a  – 2 – 3 – Cél1 

Tervezett futamhossz [NP]: 45-60 perc. A pályajelek narancs (1-3), sárga (4s és 4p) és piros (5) színű felfújt bóják. 
A 4s és 4p jelek kaput alkotnak. Ha a kapu egyik jele hiányzik, a helyén lévő jelet bal kézre kell elhagyni. A rajt- és 
céljelek narancs zászlóval ellátott bóják lesznek. Ha egy szakasz módosításához (RRS 33) az 1-es és 2-es jelek át-
helyezésére van szükség, a rendezőség új, sárga színű bójákat helyez el az új szélnek megfelelően és az 1a jelet 
nem tűzi ki. Ebben az esetben a pálya értelemszerűen úgy módosul, hogy az 1 jel után az 1a jel kihagyásával fent 
megadott következő pályajelre kell vitorlázni. Egyéb módosításnál a rendezőség az eredeti jeleket helyezi át.  

9. Rajt: A végleges rajtbeosztást és rajtsorrendet - a nevezések függvényében- az szombaton 8:15 óráig a hivatalos 
hirdetőtáblán teszi közé a rendezőség. Az együtt rajtoló osztályok lobogóit együtt húzza fel/le a rendezőség. Álta-
lános visszahívás esetén a rajtsorrend nem változik. Ha a szélviszonyok megengedik, egy adott osztály ráindított 
futamai az osztály célba érkezése után a többi osztály célba érkezését nem megvárva indítja a Rendezőség. Rajt-
korlátozás: A rajtjelzés után 4 percig lehet érvényesen elrajtolni, a később rajtoló hajókat „el nem rajtolt” (pont-
számítási rövidítés: DNS) hajóként értékeli a versenyrendezőség. 

12. Időkorlátozás: Időkorlátozás az első jelnél 30 perc, a futam időkorlátozása 90 perc, célba érési időablak: 20 perc.  

13. Óvások: A versenykiírás és a versenyutasítás [NP]-vel jelölt bekezdéseinek, mondatainak megsértése nem képez-
heti egy hajó által beadott óvás, orvoslati kérelem alapját. Ez megváltoztatja az RRS 60.1.(a) és 62.1 szabályt. A 
[DP]-vel jelölt mondatok, bekezdések, megsértéséért járó büntetés a versenybíróság döntése alapján a kizárásnál 
enyhébb is lehet. 

Társasági események: A Kereked Vitorlás Klub szeretettel meghívja a versenyzőket és vendégeket szombat 18:00-kor 
tartatandó fogadására. Programok. 2020. évi Klasszikus Vándorkupa Sorozat díjainak átadása, Pódiumbeszélge-
tés. Ültetett vacsora, Élő zene, Videó és képvetítés. Javasolt ruházat a fogadásra és díjkiosztóra: a csapat egysé-
ges ruhája, illetve pique póló vagy ing (casual dress code). A versenyre nem nevező vendégek, hozzátartozók a 
fogadásra 7.000 Ft-ért válthatnak jegyet a versenyirodán. 

 
 

https://shorturl.at/pFUV2
https://www.kereked.hu/versenyek/kereked-klasszikus-kupa%2C-johan-anker-kupa---dragon-flottabajnoks%C3%A1g-zenthe-ferenc-eml%C3%A9kverseny
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Pályarajz:          Módosító bóják: 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
    

Összevont, 75-ös, 70-es, 50-es, 30-as és cirkáló: Rajt – 1 – 1a – 2 – 3 – 2 – 3 – Cél1 
E30-es, 22-es cirkáló:  Rajt – 1 – 1a – 4s/4p – 1– 1a  – 2 – 3 – Cél1 
Dragon:  Rajt – 1– 1a  – 4s/4p – 1 – 1a – 4p –  Cél2 
25-ös, 15-ös yolle és Folkboat: Rajt – 1– 1a  – 5 – 1– 1a  – 2 – 3 – Cél1 
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