
 

NOVOFER KUPA 
KEREKED NÉGYKEZES 

kétszemélyes ("négykezes") nagyhajós verseny 
CSOPAK, 2017. augusztus 12-13. 

 
VERSENYUTASÍTÁS 

(A versenykiírással együtt érvényes) 
 

1. Szabályok: A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (World Sailing) a „Vitorlázás Versenyszabályai 
2017-2020.” (továbbiakban RRS) az MVSZ 2017. éves Versenyrendelkezései (VR), valamint az érintett 
hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek. A Versenykiírás Versenyutasítás egyes rendelkezései a fenti 
szabályokat módosíthatják. 

2. Versenyzőknek szóló közlemények: A versenyzőknek szóló közleményeket a Kereked Vitorlás Klub 
klubházának víz felöli falán található hivatalos hirdetőtáblán függesztik ki. A hirdetőtábla tájékozató 
jelleggel on-line is elérhető: https://goo.gl/47nwUB [NP].  

3. A versenyutasítás módosításai: A versenyutasítás módosításait szombat reggel 8:30-ig függesztik ki a 
hirdetőtáblára. 

4. Parti jelzések 
4.1. A parti jelzéseket a Kereked Vitorlás Klub klubházától keletre lévő zászlórudakon tűzik ki.  
4.2. Amikor az AP lobogót –a rajt viharos idő miatti halasztása esetén– a parton tűzik ki, a RRS 

Versenyjelzések AP pontjában az „1 perc” „nem kevesebb, mint 50 percre” módosul. 

5. GPS nyomkövetők: A rendezőség a résztvevő hajókat GPS nyomkövető eszköz viselésre kötelezheti. A 
felvett nyomkövetőt a hajók kötelesek a verseny időtartama alatt a hajón tartani, megfelelő működését 
(12 V táp, megfelelő antenna elhelyezés) biztosítani. Az eszközök megbontása, működésének 
befolyásolása tilos. Az eszközöket a regisztráció idén tudja átadni a versenyrendezőség és a verseny 
végeztével a hivatalos versenyirodára kell azokat visszajuttatni. 

6. Versenyprogram 
6.1.  A verseny egy túrafutamból áll. A futam figyelmeztető jelzése 2017. augusztus 12.-én  9:55-kor lesz. 
6.2.  A Versenyrendezőség szombaton 8:30-kor versenyzői értekezletet tart a hivatalos hirdetőtábla előtt. A 

versenyzői értekezlet on-line is követhető a Kereked VK Facebook oldalán.  
6.3. A Díjkiosztó ünnepség augusztus 13-án, vasárnap 12.00-kor lesz.  

7. Rajt 
7.1. Rajtvonal: A csopaki kikötő előtt, a N46 57.681’, E17 55.783’ pozíció közelben, az első pályajel irányra 

merőlegesen kitűzött rajtvonal, melynek part felöli végét a versenyvezetőségi hajó (Nerella 50-es 
cirkáló), narancsszínű zászlóval ellátott árbóca, víz felöli végét egy narancs zászlóval ellátott bója jelzi.  

7.2. A rajteljárás a GPS rendszer által szolgáltatott UTC+2 idő alapján történik.  
 

9:50 Rajteljárás indítása Narancssárga lobogó Kitűzése 

9:55 Figyelmezető jelzés V lobogó Kitűzése 

9:56 Előkészítő jelzés P lobogó Kitűzése 

9:59 Egyperces jelzés P lobogó Levonása 

10:00 Rajt V lobogó Levonása 

 
7.3. A figyelmeztető jelzés és a rajtjelzés közötti időben RC lobogót viselő Versenyrendezőségi motorosok 

jogosultak a rajtvonal mentén haladva a rajtvonal pálya felöli oldalán lévő hajók figyelmeztetésére. A 



 

korai rajtosként azonosított hajók osztályát/vitorlaszámát a rendezőség a rajtjelzés után az első 
lehetséges alkalommal, de nem korábban, mint a rajtjelzés után 20 mp-cel VHF rádión közli [NP]. A 
fenti két rendezői tevékenység nem számít külső segítségnek. (Ez az RRS 41. pontjának változtatása). A 
korai rajt miatt büntetett hajók vitorlaszámát a 1. számú pályajel mellett lévő versenyrendezőségi 
hajón kiírják. [NP]. 

7.4. Az előkészítő jelzéstől a rajtot követő 3. perc végéig sem hátszélvitorla, sem gennaker/bliszter nem 
vonható fel. Azok felvonása a rajtot követő 3 perc után engedélyezett, ennek időpontját a 
Versenyrendezőség külön hangjelzéssel jelzi.  

7.5. A rajtjelzést követő 15 percen belül el nem rajtolt vitorlás »el nem rajtolt hajóként« – DNS – kerül 
értékelésre.  A rajtolási limitidő lejártát a narancssárga lobogó hangjel nélküli bevonása jelzi.  

7.6. Rajthalasztás: A versenyrendezőség viharos időjárás esetén vagy egyéb okokból jogosult a rajt 
halasztására.  

8. Versenypálya 
8.1. Az alap pálya  

I. számú pálya (40 km): Csopak(rajt)  – Lovas (1) – Kenese (2) – Szabadi (3) – Széplak (4) – Csopak (cél) 
II. számú pálya (25 km): Csopak(rajt)   – Lovas (1) – Almádi (2) – Széplak (4) – Csopak (cél) 
A versenyvezetőség a várható szélviszonyoknak megfelelően a rajt előtt dönt arról, hogy melyik pályát 
kell teljesíteni. A fenti pályajelölésnek megfelelő lobogót (I. sz. pálya: code 1, II. sz. pálya: code 2) 
legkésőbb az előkészítő jelzéssel együtt felhúzzák a rajthajón. 

8.2. Kiegyenlítő szakaszok kiegyenlítő körök és azok teljesítése  
Az eltérő adottságú hajók sebességkülönbségének kiegyenlítése érdekében az egyes kategóriákba 
sorolt hajóknak – az alap pálya teljesítésén túl- különböző mennyiségű ún. kiegyenlítő kört (a 
pályahossz 5%-a) kell teljesíteniük. Az 1. kategória egy, a 2. kettő, a 3. három, a 4. négy, az 5. öt, a 6. 
hat, a 7. hét, a 8. nyolc, a 9. kilenc, a 10. kategória tíz kiegyenlítő kört kell, hogy teljesítsen. 
Kiegyenlítő körök a pályán három helyen tetszőlegesen (akár több helyen megosztva) teljesíthetőek: 

 I. sz. pálya estén: 
- az 1-es pályajelnél -Lovas 
- a 2-es pályajelnél- Kenese 
- a 4-es pályajelnél – Széplak 
A 3-as, Szabadi pályajelnél nincs kiegyenlítő szakasz.  

II. sz. pálya estén: 
- az 1-es pályajelnél -Lovas 
- a 2-es pályajelnél- Almádi 
- a 3-es pályajelnél – Széplak 

A rajtnál és a célnál egyik pálya esetében sincs kiegyenlítő szakasz. 
A kiegyenlítő kör egy kiegyenlítő szakasz oda-vissza hajózásával teljesíthető. Egy kiegyenlítő szakasz 
hossza a teljes pályahossz 2,5%-a (I. sz pálya estén 1000 m, II. számú pálya esetén 625 m). Egy 
kiegyenlítő kör=2*1000 méter, illetve 2*625 m.  
A kiegyenlítő kör teljesítését mindig az alappálya jelének kerülésével (sárga bója) kell kezdeni, majd a 
szakasz másik végének (narancssárga betétbója) kerülése után ugyanott, a sárga jel ismételt 
megkerülésével kell befejezni. Fél kör, azaz egy szakasz levitorlázása, vagy a betétbójánál megkezdett 
kör nem jelent teljesítést. A szakasz és így azt képző jelek kerülési iránya megegyezik az alap pályajel 
kerülési irányával (alapesetben jobb, 1-es(Lovas) jel esetében bal).  

 
 

9. Pályajelek, kiegyenlítő szakaszok 
9.1.  Az alap pálya pályajelei sárga színű (számmal ellátott) felfújható bóják, melyek sötétedés után sárga 

villogó fényt mutatnak (2*3 gyors és 1*3 lassú villanásból álló fénnyel). Az ellenőrző hajóról a 
versenyző egység közeledtekor szükség esetén a sárga bóját megvilágítják.   

Az alap pálya pályajelei és azok elhelyezkedése I. számú (hosszú) pálya esetén: 



 

Pályajel 
száma 

Helyszín  Koordináta  
(fok-perc): 

Jel irányszöge 
az előző jeltől 

Pályajel: Kerülés Pályajel 
ellenőrző hajó 

1. Lovas N46 57.543’  
E17 59.010’ 

94  fok 1. sz. sárga 
bója  

bal  "Lumbágó" ELAN 
310-es  

2. Kenese N47 01.693’ 
E18 04.224’ 

42 fok 2. sz. sárga 
bója  

jobb „Melipramin” 
motoros  

3. Szabadi  N46 57.273’  
E18 06.527’ 

160 fok 3. sz. sárga 
bója  

jobb "Söntyi vitorlás  

4. Széplak N46 55.370’  
E17 58.755’ 

246 fok 

(A cél innen: 
323 fok) 

4. sz. sárga 
bója  

jobb  „MONI-II" 
motoros 

Az alap pálya pályajelei és azok elhelyezkedése II. számú (rövid) pálya esetén: 

Pályajel 
száma 

Helyszín  Koordináta  
(fok-perc): 

Jel irányszöge 
az előző jeltől 

Pályajel: Kerülés Pályajel 
ellenőrző hajó 
 

1. Lovas N46 57.543’  
E17 59.010’ 

94 fok 1. sz. sárga 
bója  

bal  "Lumbágó" 
ELAN 310-es  

2. Almádi N46 59.602’ 
E18 01.723’ 

42 fok 2. sz. sárga 
bója  

jobb „Melipramin” 
motoros  

3. Széplak N46 55.370 
E17 58.755’ 

204 fok 

(A cél innen: 
323 fok) 

4. sz. sárga 
bója  

jobb „MONI-II" 
motoros 

9.2. A kiegyenlítő szakasz kezdőpontját mindig az alappálya  pályajele (sárga bója) képzi, amelyeken 
napnyugta után egy sárga villogó fény látható. A szakasz másik végét meghatározó pályajelek 
(betétbóják) narancssárga színű felfújható bóják, amelyek  narancsvörös villogó fényt mutatnak.  
Kiegyenlítő szakaszok I. sz. (hosszú) pálya esetén: 

Helyszín Szakasz 
kezdete 

Szakasz vége (betétbója) Kerülés 
Jel Koordináta  

(fok-perc): 
Jel iránya a 
szakasz 
kezdetétől 

Pályajel 
ellenőrző hajó 

Lovas 
1. pályajel, 
sárga bója  

Narancs-
sárga bója 

N46 57.579’ 
E17 58.184’ 

274 fok "Lampedusa" 
vitorlás 

bal 

Kenese 2. pályajel, 
sárga bója  

Narancs-
sárga bója 

N47 01.076’ 
E18 04.099’ 

188 fok „MÁRIA” B-21 
vitorlás 

jobb 

Széplak 4. pályajel, 
sárga bója  

Narancs-
sárga bója 

N46 55.476’ 
E17 58.878’ 

9 fok "Ragtime" Regina 
vitorlás 

jobb 

Kiegyenlítő szakaszok II. sz. (rövid) pálya esetén: 

Helyszín Szakasz 
kezdete 

Szakasz vége (betétbója) Kerülés 
Jel Koordináta  

(fok-perc): 
Jel iránya a 
szakasz 
kezdetétől 

Pályajel 
ellenőrző hajó 

Lovas 
1. pályajel, 
sárga bója  

Narancs-
sárga bója 

N46 57,568’ 
E17 58.518’ 

274 fok "Lampedusa" 
vitorlás 

bal 

Almádi 2. pályajel, 
sárga bója  

Narancs-
sárga bója 

N46 59.319’ 
E18 01.460’ 

213 fok „MÁRIA” B-21 
vitorlás 

jobb 

Széplak 4. pályajel, 
sárga bója  

Narancs-
sárga bója 

N46 55.282’ 
E17 58.723’ 

9 fok "Ragtime" Regina 
vitorlás 

jobb 



 

9.3. A megadott GPS koordináták, fok, perc formátumúak WGS84 rendszerben. Más (pl. fok, perc, 
másodperc) kijelzés használata esetén át kell konvertálni! A fenti koordináták csak tájékoztató 
jellegűek, kismértékű pontatlanságuk, nem ad alapot jogorvoslati kérelemnek.  

9.4. A pályajel ellenőrző hajó – a pályajel helyettesítését kivéve – a szakasz bármely pontján tartózkodhat, 
illetve mozoghat. A rendezőség fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely ok miatt a megadott 
hajók helyett más hajókat vagy csónakot alkalmazzon.  

10. Akadálynak minősülő területek: Felhívjuk a figyelmet a Siófok előtti vízterületen lévő vízminőség- és 
meteorológiai mérőoszlop, továbbá az Arács (Koloska kikötő) előtti vízterületen lévő vízkivételi művek 
hajózási akadályt képző szerkezeteire! Versenyünkkel azonos időben a keleti medencében számos más 
kis- és nagyhajós verseny is folyik (lásd: HSZH és MVSZ versenynaptár), ezért fokozott figyelmet kérünk. 

11. Pályamódosítás és Pályarövidítés: A következő szakasz módosítása (pályamódosítás) és pályarövidítés  
nem lehetséges. Ez az RRS 32. és 33. szabályának megváltoztatása. 

12. A verseny félbeszakítása: A Versenyrendezőség vihar esetén nem szakítja félbe a versenyt. Ez alól 
kivétel a Vízirendészet erre vonatkozó utasítása, amelyet szélsőséges időjárási viszonyok bekövetkezése 
előtt adhat ki. Minden hajó kormányosa egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának 
felelősségét. Félbeszakítás esetén a versenyrendezőség haladéktalanul értesíti a versenyzőket: – a 
versenyrendezőségi hajók a verseny félbeszakítását jelentő N kódlobogó kitűzésével, és hangjelzéssel 
illetve a VHF rádión adott közleménnyel. 

13. Cél: A csopaki kikötő előtt, az utolsó pályajel irányára merőlegesen kitűzött célvonal, melynek végeit a 
versenyvezetőségi hajó (NERELLA” 50-es cirkáló) narancs- és (alatta) kék színű zászlókkal ellátott árbóca 
és egy tőle balra kb. 50-70-m-re elhelyezkedő narancs színű  zászlóval ellátott bója jelzi. Sötétedés után 
a versenyvezetőségi hajót és a bóját sárga villogó fény jelöli. A cél pozíciója N46 57.681’ , E17 55.783’. 

14. Időkorlátozás: A versenyt 2017. augusztus 12-én (szombat) 22:00-ig, halasztott rajt esetén a rajtot 
követő 12 órán belül lehet érvényesen teljesíteni. Az eddig az időpontig be nem érkezett hajókat a 
Versenyrendezőség »célba nem ért« – DNF – jelzéssel értékeli 

15. Óvások és orvoslati kérelmek: Óvási határidő: 2017. augusztus 13. vasárnap 9:00 óra. A versenyiroda 
az utolsó hajó célba érését követő egy óra múlva bezár és augusztus 13-án 8:00 órakor nyit. 

16. Biztonsági rendelkezések: 
16.1.  I. és II. fokú viharjelzés esetén, valamint sötétedés után mentőmellény viselése kötelező.  
16.2. Napnyugtától napkeltéig  a biztonságos vitorlázás érdekében az előírt fények használata 

folyamatosan kötelező.  
16.3. Minden hajó köteles a nevezéskor leadott hívószámú mobil telefont a hajón bekapcsolva tartani és 

gondoskodni annak működőképességéről, a versenyvezetőség hívásának fogadásáról a verseny 
befejezéséig. (Vízhatlan tok, tartalék akkumulátor, töltés stb.) 

16.4. Az a vitorlás, amely bármely okból feladja a versenyt és az útvonal valamely szakaszán kiáll, vagy 
segítséget kér, értesítse a versenyirodát illetve a rendezőséget az alábbi számok valamelyikén: Dárdai 
Miklós mentési vezető: 30/966-2188, Jamrik Péter versenyvezető: 30/ 268-9948.  

16.5. A résztvevőknek ajánlott minden hajóra ajánlott GPS műszer, hogy havária esetén a bajba jutott hajó 
pontosan meg tudja határozni és megadni pozícióját.  

17. Hivatalos hajók: A versenyrendezésben közreműködő hajókat RC feliratú fehér lobogó jelöli. A Média 
képviselőit PRESS vagy MEDIA feliratú fehér lobogó jelöli. 

18. Rádiókapcsolat 
18.1. A versenyvezetőség a rajthajó indulásától  az utolsó hajó érvényes célba éréséig a VHF 18-as, vagy 78-

as rádiócsatornán tájékoztató jelleggel rádión közli a versennyel kapcsolatos legfontosabb 
információkat (rajteljárás, meteorológia, biztonsági közlemények, a verseny esetleges félbeszakítása 
stb.). Az alkalmazott csatorna számát a versenyvezetés augusztus 11-én és 12-én a hirdetőtáblán, 
valamint a rajthajó kifutásakor mindkét VHF csatornán közli.  Versenyrendezőség által a rádión közölt 



 

közlemények nem tekintendőek hivatalos közleménynek és nem számítanak külső segítségnek. A 
versenyzők adásra csak veszélyhelyzetben vagy a verseny feladásakor forgalmazhatnak a 
Versenyrendezőség által megadott VHF csatornán . 

18.2. A valamennyi kereskedelmi forgalomban beszerezhető kommunikációs és navigációs technikai eszköz 
korlátozás nélkül használható. 

 
    

 
„J Ó    S Z E L E T” kíván a rendez ő  

KEREKED VITORLÁS KLUB  
és a NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt 

 
ONLINE HÍRDETŐTÁBLA: 

https://goo.gl/47nwUB 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


