
 

Orfűi Vitorlás Egyesület 

KLUBRANGLISTA KIÍRÁSA 
a 2019-es szezonra 

 

 

a) Az Orfűi Vitorlás Egyesület elnöksége klubranglista értékelést ír ki a 2019-es vitorlás 

szezonra. A klubranglista kiírásának célja a klubtagok versenyzési aktivitásának növelése. 

A klubranglista értékelési rendszere az aktivitást és az eredményességet is díjazza. 

 

b) A klubranglista számítása során értékelhető versenyző: 

- az Orfűi Vitorlás Egyesület tagja, 

- az Orfűi Vitorlás Egyesület tagjának közeli hozzátartozója, 

- az Orfűi Vitorlás Egyesület tagjának (amennyiben a tag szervezet) a tagja. 

 

c) A klubranglista számítása során értékelésre kerülő verseny: 

1. Medvehagyma IOM Regatta (M) 

2. Tókerülő Modellvitorlás Túraverseny (M) 

3. Tókerülő Túraverseny (V&Sz) 

4. "Lázár deák" Emlékverseny (V&Sz) 

5. Vásárhelyi Pál Emlékverseny (V&Sz) 

6. Orfűi Évadzáró (V&Sz) 

7. Hungarian IOM Open (M) 

8. Micro Magic Baranya Bajnokság (M) 

A klubranglista számítása során – figyelemmel az egyesület három szakágában sportolókra 

– négy olyan verseny kerül értékelésre, melyen vitorlás és szörf hajóosztályok 

versenyeznek és négy olyan, melyen modellvitorlás hajóosztályok. 

 

d) A klubranglista számítás során – külön jelentkezés nélkül – értékelésre kerül az a 

versenyző, aki a b) pont rendelkezéseinek megfelel, a c) pontban felsorolt valamely 

verseny legalább egy futamán elrajtolt. A versenyző több szakágban és több 

hajóosztályban is szerezhet ranglista pontot. 

 

e) A klubranglista számítása során értékelt hajóosztályok: Op, Laser Bahia, Finn, Kalóz, 

Összevont Dingi, Szörf sverttel, Szörf svert nélkül, IOM, Marblehead, Micro Magic. 

 

f) A klubranglista pontozása: 

- ranglistaverseny legalább egy futamán elrajtolt versenyző: 

o 2 pont/verseny (alappont), 

- hajóosztályban 1-6 helyezett eredményt elért versenyző: 



 

o 1. helyezés – 6 pont/verseny (eredményességi pont) 

o 2. helyezés – 5 pont/verseny (eredményességi pont) 

o 3. helyezés – 4 pont/verseny (eredményességi pont) 

o 4. helyezés – 3 pont/verseny (eredményességi pont) 

o 5. helyezés – 2 pont/verseny (eredményességi pont) 

o 6. helyezés - 1 pont/verseny (eredményességi pont) 

- Az értékelés során az alappontok és az eredményességi pontok összeadódnak. 

 

g) A klubranglista, a szezon végén, az egyesület honlapján kerül közzétételre. 

 

h) A klubranglista díjazása: 

1. helyezett – plakett és tárgyjutalom 

2. helyetett – plakett és tárgyjutalom 

3. helyezett – plakett és tárgyjutalom 

4. helyezett - plakett 

5. helyezett - plakett 

6. helyezett - plakett 

 

i) A klubranglista díjkiosztója tárgyévet követő év első egyesületi közgyűlésén kerül 

megtartásra. 

 

 

Orfű, 2019. február 17. 

 

 

Orfűi Vitorlás Egyesület 

elnöksége 


