
XX. Vásárhelyi Pál Vitorlás Emlékverseny 

Versenykiírás 

A MVSZ által a 2019. évre kiadott Általános Versenyutasítással együtt 

érvényes. 

A verseny neve: Compass Vitorlás Napok - XIX. Vásárhelyi Pál 
Vitorlás Emlékverseny 

Versenyszabályok: A versenyen az ISAF RRS (2017-2020) 
versenyszabályai, az MVSZ által kiadott 2019. 
évre érvényes versenyutasítás és a 
versenynaptár 2019. évi kiegészítő 
rendelkezései az érvényesek. 

A verseny helye, ideje: Orfű, 2019.08.30 - 01. 

A verseny rendezője: OVE és Compass Sailing Club 

Felelős rendező: /egyeztetés alatt/ Pályarendező: Rendeczki 
Lajos 

Versenybíró: Fi János 

Versenyorvos: dr. Kádas Zsuzsanna 

Nevezések: Előnevezés a www.vitorlasnapok.hu oldalon. 
Nevezés a helyszínen augusztus 30-án, 
17:00-18:00 óra között és augusztus 31-én 
08:30-09:30 óra között. 

Helye: Orfű, Vitorlástelep 

Díja: 6.000.-Ft/fő 
Ifi versenyzők és OVE tagok 50% 
kedvezményt kapnak. 
Ez már az MVSZ tagok kedvezményes díja. 

Hajóosztályok: Finn, Kalóz, Laser, Optimist, Laser Bahia és 
Összevont Dingi 

Versenypálya:  

 A hirdetőtáblán közétettek szerint. 
1. Háromszög alakú olimpiai pálya (1-es 
kódlobogó) 
2. Virsli pálya (2-es kódlobogó) 

Rajtidők: 2019.08.31-én 10.00-kor 1. futam. további 
futamok ráindítással. 

Tervezett futamok száma: 6 

Napi futam limit: 4 

Rajtsorrend: A hirdetőtáblán közétettek szerint. 

A verseny félbeszakítása: VIHAR ESETÉN minden hajó felelős személye 
(edzője) egyénileg viseli a verseny 
feladásának vagy folytatásának felelősségét. 

Alkalmasság: Minden versenyzőnek érvényes orvosi 
engedéllyel kell rendelkeznie. 

Óvás: Futam befejezése után 1 órán belül. 

Óvási díj: nincs 

Díjazás: Osztályonként az I. - III. helyezettek 
díjazásban részesülnek 6-nál kevesebb induló 
esetén az I. helyezett tiszteletdíjban részesül. 

Díjkiosztó: Az utolsó futam befejezése után 1 órán belül. 

Kártérítés kizárása: A versenyt rendező szervezet, testület illetve 
az azokban résztvevő személyek semmiféle 
felelősséggel nem tartoznak, a versenyen 
illetve az azon való részvétellel kapcsolatos 
vagy annak folyamán előforduló vagy okozott 
személyi sérülésekért - beleértve az esetleges 
elhalálozást is - és vagyoni károkért vagy 
károsodásokért. A versenyvezetőség nem 
vállal felelősséget sem a versenyzők, sem, a 
hajók versenyre való alkalmassága 
tekintetében sem. A versenyzők a 



nevezésükkel kijelentik, hogy a verseny 
szabályait és feltételeit elfogadják, és azoknak 
megfelelnek. Valamennyi résztvevő saját 
felelősségére vesz részt a versenyen. 

Médiajogok: A versenyzők részvételükkel automatikusan 
hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt 
versenyrendezőség és a szponzoraik 
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül bármikor 
készítsenek, használjanak, – időről-időre, saját 
belátásuk szerint – bemutassanak róluk 
bármilyen mozgóképet és élő, rögzített 
televíziós és más anyagokat. 

  

Jó szelet - Versenyrendezőség 
 

ÓVD A PÉCSI-TÓ TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS 
FIGYELMEZTESS ! 

 

Orfű Kupa szörfverseny 

Az Orfű Kupa szörfversenyre két kategóriában lehet nevezni: 

 svertes 

 svert nélküli 

Díjazásra kerül kategóriánként az első három helyezett, illetve a legjobb női és ifjúsági versenyző. 

Futamok száma: szél függvényében kerül meghatározásra 

Pálya: bójával jelzett két kapu, amelyeket belüről kell venni. Körök száma egy, illetve megfelelő szél esetén kettő-

három lehet. 

Nevezési díj: 6000 Ft/fő (OVE tagoknak 3000.-Ft/fő 

 

 

XXVI. Pécsi tó Kupa, F5-M EUROPACUP Magyar Forduló és Magyar OB 

Nemzeti szervezet:        MMSZ 

Rendező:                       Pécsi Ércbányász Modellező Klub 

A verseny időpontja:    2019. 08. 30-01. 

Hajóosztályok:              F5-E/IOM, F5-M/ Marblehead 

Versenyszabályok:         RRS 2017 - 2020, + versenyutasítás 

Nevezési díj összege:    10 Euro E / IOM vagy 3000,-HUF 

            15 Euro Marblehead vagy 4500,-HUF 

Nevezés: http://www.modellvitorlazas.hu/nevezes/ 

E-Mail            registration@modellvitorlazas.hu 

Homepage:   http://www.modellvitorlazas.hu/ 

Nevezési határidő:        2019.08.29. 

Versenyrendszer:         HMS 2007. 

http://www.modellvitorlazas.hu/nevezes/
mailto:registration@modellvitorlazas.hu
http://www.modellvitorlazas.hu/


Vesenybíró:                  Csóka László 

Szálláslehetőségek:      A vitorlás telepen: ingyenesen biztosítanak sátor, lakókocsi helyet, az Önkormányzatnak 

fizetendő üdülőhelyi díj és lakókocsi díj azonban megfizetendő. Egyéb szálláson, a résztvevő külön intézése 

szerint. http://orfu.hu/en/szallasok/ 

Előírások a rádiókkal kapcsolatban:       min. 4 kristálypár kivéve a 2,4 GHz berenzezést. 

Program: 

2019.08.30.  Péntek F5-E/One Meter 

09:00 Regisztráció 

09:30 Megnyitó 

10:00 Első futam 

16:00 Utolsó futam 

16.30 Eredményhirdetés 

17:00 Vacsora 

 

2019.08.31. Szombat F5-M EK. Magyar Forduló, Magyar Országos Bajnokság 

09:00 Regisztráció 

09:30 Megnyitó 

10:00 Első futam 

16:00 Utolsó futam 

18:30 Vacsora 

 

2019.09.01. Vasárnap F5-M 

09:00 Első futam 

13:00 Utolsó futam 

14:00 Eredményhirdetés 

 

Felelősség-elhárítás: 

Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen. Lásd a 4. Döntés a versenyen való részvételről 

szabályt. A rendező hatóság 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. 

 

http://orfu.hu/en/szallasok/

