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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), az MVSZ Biztonsági Szabályzata, valamint az érintett ha-
jóosztályok osztályelőírásai érvényesek. Az [NP]-vel jelölt szabály megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás 
alapját. Ez módosítja az RRS 60.1(a) szabályt. A [DP] jelölt szabály megsértéséért járó büntetés az Óvási Bizottság 
döntésétől függ, és akár a kizárásnál enyhébb is lehet. A COVID-19 veszélyhelyzetre való tekintettel a rendező-
ség a hatályos jogszabályokat és az MVSZ vonatkozó ajánlásait figyelembe veszi. 

2. Részvételi jogosultság: Nevezhető hajóosztályok: Asso99, X-35, Melges24, 11m One Design 8m One Design, Elli-
ott770, J/24, Sudár Regatta, Scholtz22. 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 összes irat a VIHAR rendszerbe előzetesen feltöltésre ke-
rül és azok rögzítését a VIHAR rendszer visszaigazolja. A nevezéseket június 11. péntek 15h-ig véglegesíteni kell. 
A verseny helyszínén nincs mód nevezésre. 

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

Születési év 2002 és azelőtt 2003 és azután 

Nevezési díj 9.000 Ft 7.000 Ft 

A nevezési díj kizárólag banki utalással egyenlíthető ki 2021. június 11. péntek 17h-ig a Kereked VK K&H Bank-
nál vezetett 10200940–20115618 számú számlájára. Közlemény: OD Kupa, [hajóosztály], [vitorlaszám], [hajó-
név]. ÁFA-s számla igényeket a info@kereked.com címre várjuk, ellenkező esetben a számlákat a felelős sze-
mély nevére állítjuk ki. 

5. Versenyprogram: A versenyvezetőség hat (6) futam megrendezését tervezi. 
 szombat:  1. futam figyelmeztető jelzése: 9:55 h 
   2-4. futamok:   osztályonkénti ráindítással 
 vasárnap: 5. futam figyelmeztető jelzése: 9:55 h 
   6. futam:   osztályonkénti ráindítással 

Amennyiben szombaton elmaradás van a tervezett futamok számában, vasárnap kettőnél több futam is ren-
dezhető. Vasárnap 14:00 után nem adható figyelmeztető jelzés. A Versenyrendezőség mindkét napon 8:30-kor 
versenyzői értekezletet tart, mely on-line követhető a Kereked VK Facebook oldalán. 

6. Versenyutasítás: A versenyen az RRS S függelékének Standard versenyutasítása érvényes a „Kiegészítő Utasítá-
sok”-kal, melyet alább csatolunk. 

7. Versenyterület, versenypályák: Az Arács-Palóznak-Siófok háromszögben a nevezők létszámától függően egy 
trapéz vagy két up&down pálya (részleteket lásd a „Kiegészítő Utasítások”-ban). 

8. Büntetések: Azokban az osztályokban, ahol az osztályszabályok lehetővé teszik, a RRS 44.1 szabály úgy módo-
sul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel. 

9. Kiemelési korlátozások [DP]: A hajókat 2021. június 12-én 9:00 óráig vízre kell tenni. A hajók a verseny alatt 
csak a versenyrendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak feltételeit betartva emelhetők ki.  

10. Kikötés: A klubban nagyon korlátozottan áll rendelkezésre kikötőhely. Helyigénylés az info@kereked.hu címen. 

11. Értékelés: Háromnál több megrendezett futam esetén egy hajó végső pontszáma, a legrosszabb pontja nélkül 
számított, összes futam pontszámainak összege. A verseny egy megrendezett futam esetén is érvényes. 

12. Díjazás: Osztályonként az I-III. helyezett egységek éremdíjazásban részesülnek. A Díjakat -a járványhelyeztre 
tekintettel- a verseny után juttattjuk el a díjazottaknak.  

13. Felelősség kizárása: A verseny rendezősége nem vállal felelősséget sem a hajók, sem a versenyzők versenyre 
való alkalmassága tekintetében. Úgyszintén nem vállal felelősséget és szavatosságot a versenyen előforduló 
balesetek és anyagi károk vonatkozásában. A versenyzők a nevezési díj befizetésével kijelentik, hogy a verseny-
kiírás feltételeit elfogadják és azoknak megfelelnek. 

14. Médiajogok: A nevezők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt Versenyrende-
zőség vagy megbízottjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, bármikor készítsenek róluk bármilyen mozgó- és 
állóképfelvételeket és más anyagokat, melyeket a versenyrendezőség korlátlanul felhasználhat, nyilvánosságra 
hozhat, értékesíthet, illetve továbbadhat harmadik személyeknek.  
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KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK A STANDARD VERSENYUTASÍTÁSHOZ 
4.1 . Versenyzők tájékoztatása: A hivatalos hirdetőtábla kizárólag on-line érhető el a 

http://hirdetotabla.hunsail.hu/kereked-one-design-kupa-2021 címen. A parti jelzéseket a Kereked Vitorlás Klub 
klubházától keletre lévő zászlórudakon tűzik ki, de a járványhelyzetre tekintettel a verseny VHF csatornáján (27) 
is közöljük illetve a verseny Facebook eseménye alatt is megjelenítjük. 

7. és 8. Versenypályák és Pályajelek: Csopak előtt kitűzött up&down pályák. 

Pálya Osztályok Elhelyezkedés Pályajelek 

„Alfa” pálya  
(rajthajón piros zászló) 

Asso99, 11mOD, X-35, Melges24, 8m 
OD 

vízközép, Alsóörs 
irányában 

piros felfújt bóják 

„Bravo” pálya  
(rajthajón sárga zászló) 

Elliott770, J/24, Scholtz22, Sudár 
Regatta 

partközel, Csopak 
előtt 

narancs felfújt 
bóják 

Mindkét pálya cirkáló-hátszél rendszerű pálya, felül terelőbójával, alul kapuval. A pálya teljesítése (l. mellékelt 
pályarajzot is): rajt-1-2-3/4(kapu)-1-2-4-cél. A 3 és 4 jelek kaput alkotnak. Ha a kapu egyik jele hiányzik, a helyén 
lévő jelet bal kézre kell elhagyni. A Versenyrendezőség a kapu-1 jel közötti szakasz módosítása esetén az 1. jel 
helyére új, sárga színű bóját helyez el és a 2. jelet nem tűzi ki. Egyéb szakasz módosításnál a rendezőség az ere-
deti jeleket helyezi át. A futamok célideje 45-60 perc [NP]. A rajt- és célvonalak telepítettek. Végeit a Verseny-
vezetőségi hajó narancs lobogóval ellátott árboca és narancs zászlóval ellátott bója jelzi.  

9. Rajt: Az egyes osztályok figyelmeztető jelzéseit az alábbi lobogókkal jelzi a Rendezőség. 

Lobogó Osztály Lobogó Osztály 

 
Asso99 

 
Elliott770 

 
11mOD 

 
Scholtz 22 

 
X35 

 
J/24 

 
Melges24 

 

Sudár  
Regatta 

 
8m OD   

A Versenyvezetőség jogosult 8 nevezőnél kisebb osztályok rajtait összevonni. A pályabeosztást és a végleges 
rajtsorrendet az első versenynapon 8:30-ig közzéteszi a hivatalos hirdetőtáblán. Az együtt rajtoló osztályok lo-
bogóit együtt húzza fel/le a rendezőség. P lobogós rajtnál, a rajtjelzés után az első lehetséges alkalommal, de 
nem korábban, mint a jelzés után 20 mp-cel a rendezőség VHF rádión közli a korai rajtos hajók vitorlaszámát. 
[DP]. Általános visszahívás esetén a rajtsorrend nem változik. Ha lehetőség van rá, egy adott osztály ráindított 
futamait a csoport célba érkezése után, a többi osztály célba érkezését nem megvárva, nem feltétlenül az ere-
deti sorrendben rajtoltatja a Versenyvezetőség.  

12.  Időkorlátozások: Az első pályaszakasz időkorlátozása 25 perc, a futamé 90 perc. Célba érési időablak: 15 perc. 

13.  Óvások: A versenykiírás és a versenyutasítás [NP]-vel jelölt bekezdéseinek, mondatainak megsértése nem ké-
pezheti egy hajó által beadott óvás, orvoslati kérelem alapját. A [DP]-vel jelölt mondatok, bekezdések, megsér-
téséért járó büntetés a versenybíróság döntése alapján a kizárásnál enyhébb is lehet. Ez megváltoztatja a ver-
senyszabályok 60.1.(a) pontját.  

14. Rádiókapcsolat: A verseny résztvevői számára a vízen a Versenyrendezőség a mindkét pályán a VHF 27-es csa-
tornán sugároz tájékoztató jellegű információkat mindig a pályanév megjelölésével [NP]. A versenyzők adásra 
csak veszélyhelyzetben vagy a futam feladásakor forgalmazhatnak a Versenyrendezőség által megadott VHF csa-
tornán [NP], [DP]. Ez módosítja a RRS 62.1 szabályt.  
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Pályarajz két pálya esetén (mindkét pályához):  
 
                  Módosító bója: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pálya teljesítése: rajt-1-2-3/4(kapu)-1-2-4-cél 
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