
FŰZFŐ   KUPA   2020   
KIRÁLY   FERENC   EMLÉKVERSENY  

KALÓZ   RANGLISTA   VERSENY   

VERSENYKIÍRÁS  
 
 

Rendező   egyesület:   BS-Fűzfő   Vitorlás   Klub,  
együttműködve   a   Magyar   Vitorlás   Szövetséggel  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A   verseny   időpontja:    2020.   szeptember   5-6.  
A   verseny   helyszíne:    Balatonfűzfő,   Vitorlaház   u   2.   
Rendező:    BS-Fűzfő   Vitorlás   Klub   
Versenyvezető:    Holló   Dániel  
Versenybíróság   elnöke:    Hantó   István   
Versenyorvos:    Horváth   László   

 

 

Király   Ferenc   emlékverseny  

www.nvk.hu  

1   /   5  

 



 

JELÖLÉSEK:   
[NP]    A   szabály   megsértése   nem   képezheti   egy   hajó   általi   óvás   alapját.   Ez   módosítja   az   RRS  
60.1(a)   szabályt.   
[DP]    A   szabály   megsértéséért   járó   büntetés   az   Óvási   Bizottság   döntésétől   függ,   és   akár   a  
kizárásnál   enyhébb   is   lehet.   

1.   SZABÁLYOK   
1.1.   A   versenyt   A   vitorlázás   versenyszabályaiban   (RRS.   2017-2020)   meghatározott   szabályok  
szerint   rendezik.   A   szabálymeghatározásának   (g)   pontja   szerinti   egyéb   dokumentumok:   

a)   a   Nemzetközi   és   a   Magyar   Kalóz   Osztályszövetség   előírásai   
b)   az   MVSz   2020.   évre   érvényes   Versenyrendelkezései   (VR),   
c)   az   MVSz   Biztonsági   Szabályzata,   
d)   RRS   P   függelék,   (A   42.   szabály   speciális   eljárásai)   a   következő   módosítással:   a   P2.3  
szabály   törölve,   és   a   P2.2   szabály   úgy   módosul,   hogy   az   első   büntetést   követően   mindig  
ez   alkalmazandó.   

2.   RÉSZVÉTELI   JOGOSULTSÁG,   NEVEZÉS,  
REGISZTRÁCIÓ   
2.1.   A   nevezés   módjai,   helyszínei   és   időtartamai   az   alábbiak:   

A   versenyre   csak   on-line   nevezés   lehetséges   a   hazai   résztvevők   számára   a   Magyar  
Vitorlás   Szövetség   VIHAR   rendszerében   2020.   Szeptember   03-án   20   óráig.  
Helyszíni   nevezés   nincs.   

2.2.   Az   on-line   nevezés   akkor   válik   érvényessé,   ha   legkésőbb   a   regisztrációs   idő   végéig   a  
nevezési   díj   kiegyenlítésre.   

3.   RÉSZVÉTELI   DÍJAK   
3.1.   A   nevezés   díja:   10.000,-   Ft/fő.   
3.2.   2002.   január   1-jén   és   azután   született   versenyzőknek:   5.000,-   Ft/fő   
3.3.   A   nevezési   díj   csak   átutalással   egyenlíthető   ki.  

A   banki   átutalás   adatai:  
Kereskedelmi   és   Hitelbank   Zrt.:  
BS-Fűzfő   Vitorlás   Klub  
10200713-48017705-00000000  

 

 

Király   Ferenc   emlékverseny  

www.nvk.hu  

2   /   5  

 



IBAN   számlaszám:   HU75   1020   0713   4801   7705   0000   0000  
Közleményben   a   következő   adatok   szerepeljenek:   KALÓZ,   egyesület   neve,  
versenyzők   neve.  

4.   VERSENYPROGRAM   
4.1.   Versenynapok,   figyelmeztető   jelzések   tervezett   időpontja   és   futamok   száma  
  
 
 

Versenynap  Első   figyelmeztető   jelzés  Futamok   száma   

2020.   szeptember   5.   szombat  10.00  3  

2020.   szeptember   6.  
vasárnap  

10.00  3  

Összes   tervezett   futamszám   6   
4.2.   Amennyiben   a   fenti   versenyprogramban   elmaradás   van,   a   Versenyutasításban   megjelölt  
esetekben,   naponta   további   egy   futam   is   rendezhető   melyről   a   versenynap   előtt   este   20   óráig   a  
Hivatalos   hirdetőtáblán   tájékoztatjuk   a   versenyzőket.   
4.3.   Az   utolsó   versenynapon,   2020.   szeptember   6-án   15:00   után   rajteljárást   nem   lehet   
kezdeményezni.   

5.   VERSENYUTASÍTÁS   
5.1.   A   Versenyutasítás   a   regisztráció   időpontjában   kerül   kiosztásra   és   BS-Fűzfő   VK   
Klubházának   víz   felőli   falán   lévő   hivatalos   hirdetőtáblára   is   kitűzésre   kerül.   

6.   HELYSZÍN   
6.1.   A   verseny   parti   eseményei   a   BS-Fűzfő   Vitorlás   Klub   telephelyén,   
6.2.   A   versenypályát   Balatonfűzfő   –   Balatonalmádi   –   Balatonkenese   által   határolt   
vízterületen   tűzik   ki.   

7.   VERSENYPÁLYA   
7.1.   A   pálya   futamonként   kitűzött   Up   and   Down   pálya   felül   terelő   bójával,   alul   kapuval,   telepített   
rajt   és   célvonal.   
7.2.   A   versenypálya   teljesítése:   RAJT   -   1   -   2   –   3/4   (kapu)   –   1   –   2   –   3   –   CÉL,   pályarajz   a  
nevezéskor   a   versenyirodán   és   a   hirdető   táblán   lesz   elérhető.   
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8.   ÉRTÉKELÉS   
8.1.   A   verseny   érvényességéhez   egy   futam   befejezése.   
8.2.   Ha   kevesebb,   mint   4   futamot   fejeztek   be,   a   hajó   végső   pontszáma   az   összes   futam   
pontszámainak   összege.   
8.3.   Ha   a   befejezett   futamok   száma   4   és   6   közötti,   egy   hajó   végső   pontszáma   a   legrosszabb   
pontja   nélkül   számított   összes   futam   pontszámainak   összege.   

9.   DÍJAZÁS   
9.1.   Az   I-III.   helyezettek   érem-   és   kupadíjazásban   részesülnek.  
9.2.   Díjazásban   részesül   a   legjobb   senior   egység   (összesített   életkor   legalább   110   év)   
9.3.   Díjkiosztó   ünnepség   az   utolsó   versenynapon,   a   verseny   befejezése,   az   óvási   határidő   
lejárta   után   1   órán   belül   a   BS-Fűzfő   Vitorlás   Klub   telepén.   

10.   FELELŐSSÉG   KIZÁRÁSA   
10.1.   A   versenyen   minden   résztvevő   saját   felelősségére   vitorlázik!   
10.2.   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   versenykiírás   feltételeit   elfogadják   és   azoknak   megfelelnek.   

11.   MÉDIAJOGOK   
11.1.   A   nevezők   részvételükkel   automatikusan   hozzájárulnak,   hogy   a   verseny   ideje   alatt   í   a  
Versenyrendezőség   vagy   megbízottjai   mindenféle   ellenszolgáltatás   nélkül,   bármikor  
készítsenek   róluk   bármilyen   mozgó-   és   állóképfelvételeket,   drónfelvételeket   és   más   anyagokat,  
melyeket   a   versenyrendezőség   korlátlanul   felhasználhat,   nyilvánosságra   hozhat,   értékesíthet,  
illetve   továbbadhat   harmadik   személyeknek.   

12.   EGYÉB   
12.1.   A   rendezőség   biztosítja   a   versenyhajók   elhelyezését   a   verseny   ideje   alatt,   a   BS-   
Fűzfő   Vitorlás   Klub   telepén   (8175   Balatonfűzfő,   Vitorlaház   u.   2.).   
12.2.   A   szombati   versenynapon   meleg   vacsorával   várjuk   a   versenyzőket.   
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13.   SZÁLLÁS   
A   szállásigényt   kérjük   Németh   Enikőnél   jelezni:  

nemeth.eniko@bsfuzfo.hu;   +36   30   462   9143;  

14.   EGYÉB   FELVILÁGOSÍTÁS   
Pőcze   Gábor.:    gabor.pocze@gmail.com ;   +36   30   962   0636;   
www.nvk.hu  
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