
 
V. SVERT Kupa – DELL túraverseny 
ranglistaverseny 25-ös jolle osztályban 
ZAMÁRDI, 2019. augusztus 10. 

 
VERSENYKIÍRÁS és VERSENYUTASÍTÁS 
 
 
Verseny helye és ideje: ZAMÁRDI, 2019. augusztus 10. 
Rendező szervezet: Svert Kupa VE - 8621 Zamárdi, Aradi út 
24/B tel:, 06-70- 516 5044, email: svertkupa@gmail.com, Képviselő: Mátay László 
Versenyvezető:  
Versenyorvos: dr. Nánási Ákos 
Óvási bizottság elnöke: Gömbös Lóránd 
 
A verseny célja: a balatoni sekély vízben is alkalmas uszonyos vitorlás hajózás népszerűsítése, az egészséges életmód 
jegyében történő sportra ösztönzés minél szélesebb körben és 
egyben az 1929-ben első alkalommal megrendezett Svert Kupa hagyományának folytatása a 
Zamárdi menti vizeken. 
1. Szabályok 
1.1 A versenyen az alábbi szabályok érvényesek: 
1.1.1 A versenyen A vitorlázás versenyszabályai 2017- 2020. évekre (továbbiakban RRS), 
1.1.2 Az MVSZ által kiadott „Reklámszabályzat”, és „Versenyrendelkezések” , 
1.1.3 a 25-ös jolle osztály osztályelőírásai 
2. Hirdetések 
2.1       A hirdetések az MVSZ reklámszabályzata szerint vannak korlátozva 
3. Jogosultság és nevezés 
3.1       A versenyen a 25-ös jolle osztályok összes hajója indulhat. 
3.2       Minden versenyzőnek és a hajónak meg kell felelnie a Versenyrendelkezések 3. pontjában szereplő részvételi 
követelményeknek. 
3.3     A jogosult hajók előzetesen a Vihar rendszeren keresztül online, illetve az MVSZ által kiadott nevezési lap 
kitöltésével és a nevezési díj kifizetésével, a helyszínen nevezhetnek. 
3.4   A versenyen való indulás feltétele, hogy mind az online véglegesített nevezések, mind az 
előzetes regisztráció esetében alábbi nevezési időkben és helyszíneken 
- bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló, és a VIHAR rendszerben NEM regisztrált 
összes irat,  
- a csapat képviselője (felelős személy) aláírásával igazolja a nevezést, 
- felelős személy által aláírásra kerül a felelősségvállalási nyilatkozat, 
- a nevezési díj kiegyenlítésre kerül, 
- a csapat felveszi a hajó nevezési egységcsomagját, amelyet aláírásával igazol. 
Ellenkező esetben az érintett hajó nevezése törlésre kerül. 
 
3.5 Regisztráció és nevezés : 
Zamárdi, Bácskai utcai kikötő 
2019.07.27. 14.00-18.00  
2019.08.09. 14.00-19.00  
 
4. Nevezési díjak 
4.1       5000 Ft/fő 
4.2  ifjúsági és serdülő (2000. január 1., vagy utána született) 2500 Ft/fő 
5. Időbeosztás, osztálylobogók 
5.1       2019. augusztus 10.  túraverseny 
5.2       futamok száma: 1 
A rajteljárás az RRS 26. szerint zajlik, a figyelmeztető jelzés időpontja valamennyi hajóosztály részére: 2018. augusztus 
11. 09.55 óra. A rajtra 10.00 órakor kerül sor. Legalább 5 perccel a figyelmeztető jelzés előtt a versenyvezetőségi 
rajthajó egy hangjelzés kíséretében kitűz egy narancssárga lobogót, amely azt jelzi, hogy a rajthajó a helyén van, 
hamarosan kezdődik a rajteljárás. 

 

A verseny figyelmeztető jelzése 2019. augusztus 10. 8h 55 „K” lobogó. 
 

   09. 55. Figyelmeztető a „K” lobogó kitűzése egy hangjelzés kíséretében. 



   08.56. Előkészítő a „P” lobogó kitűzése egy hangjelzés kíséretében 

08.59. 1 perccel a rajt előtt a „P” lobogó bevonása egy hangjelzés kíséretében 
Rajt:  hangjelzés kíséretében a „K” lobogó bevonása. 

 
Az előkészítő jelzéstől a rajtjelzést követő harmadik perc végéig sem hátszélvitorla, sem bliszter nem 
húzható fel. A versenyrendezőség egy hangjellel jelzi a rajtjelzést követő harmadik perc végét. Az 
előkészítő jelzéstől motor használata nem megengedett. 

6. Felmérés 
6.1 A 25-ös jolle osztályban minden hajónak rendelkezni kell a 25-ös jolle osztály felmérője által 

kiállított felmérési bizonyítvánnyal, amit a versenyrendezőség kérésére be kell mutatni. 
7. Versenyzők tájékoztatása, versenypálya és versenyutasítás módosítása, 
7.1 A pályarajz és a versenyutasítás esetleges változásai a regisztráció, ill. a nevezés helyén átvehetők, 

valamint kifüggesztésre kerül a hivatalos hirdetőtáblán (Zamárdi, Bácskai utcai Kikötő) 
A versenyzőket a Versenyvezetőség a hirdetőtáblán, kifüggesztett írásbeli közlemények útján tájékoztatja. 
(óvások, parti jelzések, eredmények, időjárás, stb.). 

8. Helyszín, parti jelzések 
Széplak-Zamárdi előtti vízterület 
A parti jelzések a kikötőmesteri iroda mellett található árbocon lesznek kitűzve. 
Amikor az „Y” kódlobogó a parton kitűzésre kerül, a kikötőből való kifutástól a partra érkezésig érvényes a 
40. szabály, ami módosítja a versenyszabályok 4. részének bevezetőjét. 

9. Pálya 
9.1  Rajt:Zamárdi Bácskai utcai kikötő közelében, a parttól kb. 300 m-re horgonyzó versenyrendezőségi 
hajó narancssárga lobogót viselő árboca és egy tőle kb. 300 méterre elhelyezett bója pálya felőli oldala 
közötti képzeletbeli vonal. 
9.2  1. pályajel: Ezüstpart kikötő előtti vízterület, parttól kb. 200 méterre elhelyezett bója 
       2. pályajel: Zamárdi Harcsa utcai móló előtti, a parttól kb. 200 méterre elhelyezett bója 
       3. pályajel: Tihany keleti kardinális jel közelében elhelyezett bója 

                 9.3  A célvonal a versenyrendezőségi hajó kék lobogót viselő árboca és egy tőle kb.    50    méterre 
elhelyezett élénk színű bója pálya felőli oldala közötti egyenes. A célvonal helye a rajtvonaléval azonos. A célvonal 
iránya az utolsó szakaszra merőleges. A rajt és a célvonal keresztezési iránya egyaránt: nyugatról keletre.  
 

9.4  A pályajelek, jól látható élénk színű, henger alakú felfújt műanyag bóják, a rajt és cél bóják is jól látható 
élénk színűek. A pályajeleket jobb kéz felől kell kerülni. 
 

pályarajz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Büntetések 
10. 1    A 44.1 szabály oly módon változik, hogy a két fordulós büntetés helyett egy fordulós büntetést kell végezni. 

 

 
11. Értékelés 
11.1     Yardstick előnyszámítási rendszer alapján. 

 
12. Rádiókapcsolat 

Vészhelyzet kivételével, egy hajó sem adhat le és nem vehet olyan rádióadást versenyben, amely nem érhető 
el minden hajó számára. Ez a korlátozás mobiltelefonokra csak a versennyel való összefüggésben 
vonatkozik. Ez megváltoztatja az Általános Versenyutasítás 23.1 pontját. 

13. Időkorlátozás 
              Érvényesen 2019. augusztus 10-én 16.00 óráig lehet célba érni.  



14. Díjazás 
14.1     A 25-ös jolle osztály ranglista verseny I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek.  
14.2  A 25-ös jolle osztály ranglista verseny I. helyezettje tárgynyereményben részesül. 
14.3     Az eredményhirdetés tervezett ideje: 2019. augusztus 10. 19h a Zamárdi, Bácskai utcai kikötőben. 
15.  Társasági esemény 
15. 1 A díjkiosztót követően a verseny rendezői meghívják a résztvevőket a Svert Kupa versenyek fogadására, melyre a 
kikötő mellett kerül sor, a kikötői hirdetőtáblán közölt helyen. 
16. Hivatalos hajók 
16.1     Hivatalos hajók jelzése „RC” lobogó 
17. Felelősség elhárítás 

A hajók legénységei teljes egészében maguk felelnek biztonságukért, mind a rendezvény 
szárazföldi eseményein, mind a vízen, és ezt a felelősséget sem a jelen Versenykiírás, sem 
a Versenyutasítás, sem 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 versenyen való részvételre. 
Azzal, hogy a hajó kihajózik a kikötőből megerősíti, hogy mind a hajó, mind pedig a legénység alkalmas az 
adott időjárási viszonyok közötti versenyzésre. Minden hajónak rendelkeznie kell az előírt értékű 
felelősségbiztosítással. A vonatkozó jogszabályok által megengedett 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, sem a versenyrendezőség semmilyen felelősséget nem vállalnak. A résztvevők 
versenyengedélyének, sportorvosi igazolásának, illetve a hajók biztosításának és a 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. A 
nevezési lap aláírásával a hajó felelős személye kijelenti, hogy a versenyre 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. Minden versenyző saját veszélyére vesz részt a versenyen. Lásd a 4. szabályt   (Döntés a 
versenyen való részvételről). A rendező nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért, sérülésért 
vagy halálért, ami a versenysorozaton való részvétellel kapcsolatban, azt megelőzően, annak tartama alatt, 
vagy annak befejezését követően történik 

18. Óvás 
18.1 Óvást az utolsó hajó célbaérését követő 30 percen belül lehet benyújtani írásban a Bácskai utcai kikötőmesteri 
irodánál található versenyirodánál. 
További információ a 06-70-516-5044 telefonszámon, illetve a svertkupa.hu weboldalon, vagy a 
svertkupa@gmail.com email címen érhető el. 

 
Jó szelet! 
Versenyrendezőség 

 

 
 


