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Rendező szervezet: Lellei Vitorlás Egylet 

Versenyvezető:  Dániel Gábor 

VB elnök:  Kerekes Kázmér 

Versenyorvos:  dr. Varga Lajos 

Hajóosztályok: Asso99, 8m One Design, Nautic, Melges24, Elliott770, J24, Sudár Regatta. A verseny 

része a 2013. évi One Design Trophy sorozatnak. 

Szabályok: A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) a „Vitorlázás Versenyszabályai 2013-

2016" (továbbiakban Versenyszabályok) az MVSZ 2013. évre érvényes Általános Versenyutasítása és 

Versenyrendelkezések, valamint az érintett hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek. 

Részvételi jogosultság: Az MVSZ 2013. évi Versenyrendelkezések 1. pontja szerint. 

Nevezés: 2013. május 25-én (pénteken) 17:00 és 20:00 óra között és 26-án (szombaton) 

7:00 és 8:30 óra között a VITUKI Oktatási Központ (8600 Siófok, Vitorlás utca 15.) épületében. 

Az MVSZ versenyengedélyével rendelkező sportolóknak lehetősége van elektronikus előnevezésre a 

VIHAR rendszeren (http://vihar.grepton.hu/vihar) keresztül május 25., péntek  24:00  óráig.  Az 

előnevezés akkor válik érvényessé, ha a nevezési időben a versenyirodán: 

• bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a VIHAR rendszerben nem regisztrált 

összes irat 

• a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést 

• a nevezési díj kiegyenlítésre kerül 

Asso99, Melges24, J24 osztályban nevezéskor ellenőrzésre kerül a legénység súlya, amely – 

fürdőruhában mérve -  Asso 99 osztály estén a legénység összsúlya 520 kg-ot (trapézosok súlya 260 kg-

ot), J24-es osztály esetén 400 kg-ot, Melges24 esetében a 360 kg-ot nem haladhatja meg. Egy hajó 

legénységének egyszerre kell megjelennie a mérlegeléshez. Amennyiben a legénység súlya meghaladja 

a fenti limitet a nevezési idő végéig újra méretheti magát. A legénység súlyát csak a nevezési 

időszakban ellenőrizzük! 

Nevezési díj: 6 200- Ft/fő. Az 1995. január 1-jén és azután született versenyzők után 50%- kal 

csökkentett díjat kell fizetni (3 100 Ft/fő). Az 1999. január 1-jén és azután született versenyzők (mocók) 

nevezési díjat nem fizetnek. Az LVE igazolt versenyzői számára 5 000 Ft/fő a nevezési díj. 

A versenyzők tájékoztatása, parti jelzések: A Versenyvezetőség a VITUKI Oktatási Központ (8600 

Siófok, Vitorlás utca 15.) előterében lévő hirdetőtáblára kifüggesztett közlemények útján tájékoztatja 

a versenyzőket. 

„D” lobogó a parti árbocra felhúzva egy hangjellel: 50 percnél nem hamarabb rajt következik 

(parti halasztás esetén). 

Pálya: Asso99/Nautic, Melges24, 8mOD/Elliott 770, J24, Sudár Regatta 



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

Pályajelek: felfújt, színes, műanyag bóják. A rajt- és célvonalak telepítettek, végeit a rajt/célhajó 

narancs zászló, illetve piros bója jelzi.  

Versenyprogram: 

szombat: első futam figyelmeztető jelzés:  9:55 h 

2-3 futamok:    csoportonkénti ráindítással 

vasárnap: első futam figyelmeztető jelzés:  9:55 h 

további futamok:   csoportonkénti ráindítással 

A versenyvezetőség öt (5) futam megrendezését tervezi. Egy nap max. három (3) futam rendezhető. 

Legkésőbbi rajtidőpont vasárnap az első csoportnak 13:00 óra. 

Rajt: Az első rajtoló csoport első figyelmeztető jelzése előtt 5 perccel narancsszínű lobogó kerül 

kitűzésre egy hangjellel. A narancsszínű lobogó kitűzve marad a többi rajtoló csoport rajteljárása 

között. A narancsszínű lobogó levonásra kerül hangjel nélkül, amikor az összes csoport elrajtolt. 

Pálya rajtsorrend: 

Rajt Rajtidő 
„A” pálya 

Lobogó Osztály 

I. +00 perc 
 

Asso99/Nautic 

II. +05 perc 
 

Melges24 

III. +10 perc 
 

8mOD/Elliott770 

IV. +15 perc 
 

J24 

V. +20 perc 
 

Sudár 

 

Az egyes csoportok figyelmeztető jelzéseit a rajtsorrendnek megfelelő sorszámú kódlobogók jelzik. Az 

indulók számának függvényében a Versenyvezetőség jogosult egyes hajóosztályok rajtjait összevonni. 

Általános visszahívás esetén a rajtsorrend nem változik. 

Ha a szélviszonyok megengedik, egy adott csoport ráindított futamait a csoport célba érkezése után 

rögtön (a többi osztály/csoport célba érkezését nem megvárva) rajtoltatja a Versenyvezetőség. 

Ilyenkor a rajthajón a narancsszínű lobogó kerül kitűzésre egy hangjel kíséretében. Majd 5 perc múlva 

jelzik az osztály 5 perces, figyelmeztető jelzését. 

Cél: A narancsszínű lobogó a célvonalon is a vonal végét jelzi, emellett viszont a célhajó viseli a kék 

lobogót is. A narancsszínű és a kék lobogó kitűzésre kerül hangjel nélkül, amikor az első hajó megkezdi 



az utolsó szakaszt. Az L lobogót kizárólag a Versenyszabályokban rögzített értelmezések szerint 

használja a Rendezőség. Az L lobogó nem jelzi a további futamok indítási szándékát. 

Pályamódosítás: pályamódosítás nem lehetséges, ez a 33. szabály módosítása. 

Óvások: Óvási határidő a Versenyvezetőségi hajó partra érkezését követő egy órán belül. Óvási díj 

nincs. Az utolsó futamot követően, amennyiben nem jelentenek be a vízen a rendezőhajónak óvást, a 

partra érkezést követően a lehető legrövidebb időn belül lehet díjátadót rendezni! Óvó zászló kitűzése 

kötelező a 6m-nél nagyobb hajóknál, melyet célba futáskor a célhajón ellenőrizni és rögzíti a 

jegyzőkönyvben. 

Értékelés: Négy érvényesen megrendezett futamtól a legrosszabb futam eredménye a végeredménybe 

nem számít bele. A Verseny egy megrendezett futam esetén is érvényes. 

Díjazás: Osztályonként az I-III. helyezett egységek érem és kupadíjazásban részesülnek. Amennyiben 

egy osztály nem éri el a hat hajót, úgy csak az első helyezett részesül  érem és kupa díjazásban. 

Díjkiosztó ünnepség: a vasárnapi utolsó futam végét követő egy órán belül a VITUKI Oktatási 

Központban (8600 Siófok, Vitorlás utca 15.). 

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 nevezésükkel 

kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit elfogadják, és azoknak megfelelnek. 

Társasági események: Az LVE szeretettel meghívja a versenyzőket szombat este 

18:00 órától a VITUKI Oktatási Központban (8600 Siófok, Vitorlás utca 15.) tartandó fogadásra. 

Dress code: A One Design Trophy-n versenyző osztályok és a rendező klubok egyaránt elkötelezettek 

aziránt, hogy visszaállítsák a díjátadók presztízsét! Javasolt ruházat a díjátadóra: elsődlegesen a 

szponzor pólója (ha van ilyen), de lehet egy csapat a saját, egységes csapatruhájában, ha egyik sincs, 

akkor a csapat minden tagja egy pique pólóban jelenjen meg a díjátadón. A díjátadó presztízsének 

emeléséhez hozzátartozik az is, hogy minden csapat képviselje magát a díjátadón, ha lehet. Azon 

csapat, aki helyezett és nem jelenik meg, illetve nem képviseli a csapatot egyetlen csapattag sem, 

büntető pontot kap! 

 

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS ! Versenyvezetőség 
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RAJT 
Rajthajó 

(Belotti) 

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