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PLASTIK REGATTA OPEN és MATCH RACE 

Versenykiírás 

 

  

A verseny helye: Balatonfűzfői öböl, Fűzfő Marina 

A verseny ideje: 2017. szeptember 09. 09:00-tól -10. 19:00 

A verseny rendezője: Második Hullám Hajózási és Szolgáltató Kft. 

A verseny célja: A versenyzők megmérettetése pályaversenyen, 3-8 futamon való részvétellel, 

melyet a szervezők értékelnek és díjaznak. 
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A Plastik Regatta vitorlás versenyre nevezett csapat névadója lehet bármelyik műanyagipari 

tevékenységet folytató cég, vállalkozás. A hajó legénységéből legalább egy fő, a műanyagipari 

szakmában tevékenykedő kell, hogy legyen. Mivel a versenyrendezőség szeretne teret adni 

azoknak, a vitorlázóknak is, akik nem tagjai semmilyen műanyagipari tevékenységet folytató 

cégnek sem, ezért az Ő nevezésüket is fogadja, viszont a regatta vándorkupáját csakis az a hajó 

nyerheti el, melyen minimum 1 fő a műanyagiparban tevékenykedik, és a cég regisztrálva van a 

Magyar Műanyagipari Szövetségnél, és ezt a nevezésnél regisztrálta a versenyrendezőség. 

A verseny résztvevői: Magyarországon érvényes hajóvezetői engedéllyel rendelkező 1 fő 

hajóvezető felelős személy. A legénységre vonatkozóan külön előírás nincsen. 

Versenyvezető: Stricz Tamás Versenybíró: Hodács Attila Versenyorvos: Dr. Kovács Krisztina 

1. nap 09.09. Pályaverseny 3 futam 

Versenypálya: Balatonfűzfő – Balatonalmádi - Balatonkenese közötti területen. Rajt a Fűzfő 

Marina előtti vízterületen, melynek a rajtvonalát a rajthajó és egy-egy jól látható sárga bója jelzi.   

Pályarövidítés: Elégtelen szélviszonyok esetén a rendezőség a rajt utáni bármelyik pályajelnél, a 

futamokat befuttathatja. 

Versenyrendező hajók és jelzéseik: 1 rajthajó és 2-3 versenybiztosító motoros. A 

versenyrendező hajók narancssárga lobogóval ellátottak. 

Versenyszabályok: A 2012-ben hatályba lépő hajózási szabályzat vonatkozó jogszabályai, és a 

jelen versenykiírás. Különös figyelemmel a kitérésekre vonatkozó jogszabályokra, mely a vitorlás 

hajók összeütközések elkerülése céljából íródott. 3. fejezet Hajózási szabályok, 3.03 cikk – 

Csónak, vízi sporteszköz és kishajó közlekedése 

Versenyszabály kiegészítés: Természetesen gondoltunk azokra is, akik igénylik a profi, független 

versenybírót a rendezvényen. Így a vitás ügyekben eljáró bíró az ISAF szabályoknak megfelelően 

látja majd el feladatát. 

Pályajelek: Jól látható, felfújható sárga bóják. 

Rajtolási procedúra: 

Jelzés Lobogó és hangjelzés Rajtjelzés előtti percek 

Figyelmeztető Osztálylobogó, 1 hangjel 5 

Előkészítő P,I,Z,Z az I-vel, vagy Fekete 

lobogó 1 hangjel 

4 

Egyperces Előkészítő bevonása 1 hosszú 

hangjel 

1 

Rajt Osztálylobogó bevonása 1 

hangjel 

0 
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Nevezhető hajók 

Valamennyi, hajólevéllel és lajstromszámmal rendelkező egytestű hajó. A versenyt három Ys 

osztályban értékeljük. Amennyiben a nevezett hajó nem rendelkezik az MVSZ általi felmérés 

alapján Yardstick számmal, nem szerepel a 2015-ös német vagy osztrák Ys listában, vagy -Ys 

javaslattal sem rendelkezik, úgy e hajók büntető Ys számmal lesznek értékelve. Kivéve, ha a 

kérdéses hajó (hajótípus) méreteiben azonos a Ys listában már korábban felmért hajótípussal, 

ebben az esetben azzal a Ys számmal kerül értékelésre. Minden hajónak rendelkeznie kell 

érvényes felelősségbiztosítással, melynek hiánya esetén a hajó nevezését a versenyvezetőség nem 

fogadja el. 

A 2017-es évre vonatkozó végleges Yardstick lista letölthető az MVSZ honlapjáról.  

A nevezés helye: Nevezést csak a kiíráshoz mellékelt nevezési lapon fogadunk el, mely 

másolható, sokszorosítható, a www.plastikregatta.hu honlapról letölthető. A nevezést elfogadjuk 

emailen is: info@masodikhullam.hu címen.  

Bank - Cib: 10700189-47543607-51100005 

A nevezés ideje helye: 

2017. szeptember 08. 15:00-20:00 Fűzfő Marina 

2017. szeptember. 09. 08:00-09:00 Határidőn túl kizárólag pótnevezést fogadunk el.  

Nevezési díj: A személyenkénti 6.500 HuF, mócóknak ingyenes. 

Hirdetési kategória: valamennyi hajó jogosult tetszőleges hirdetést viselni mind a hajótesten, 

mind pedig a vitorla-felületen azzal a megkötéssel, hogy valamennyi hajó, köteles viselni a 

rendezőség által előírt reklámot is. 

Pálya rajzok: 

4 féle pálya közül fog választani a rendezőség. 

Lásd melléklet. 

Értékelés: Yardstick I. II. III. osztályok az egytestű hajók számára. A One design hajóosztályok 

saját rendszerükben, abban az esetben, ha minimum 6 hajó nevezett az osztályból. 

Díjazás: Yardstick osztályonként az első három helyezett érem és kupadíjazás, valamint a 

Vándorkupa az összevont yardstick sorrend 1. helyezettjének. 

Egyéb rendelkezések: Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes 

felelősségbiztosítással. Ennek meglétét a versenyiroda regisztrációkor ellenőrzi. Hiánya esetén a 

nevezést nem fogadja el. A versenyvezetőség a futam után, szúrópróbaszerűen, az induló hajók 

5%-t ellenőrzi, a hajólevelében előírt felszerelési tárgyak szempontjából. Azok bármilyen hiánya a 

hajó kizárását vonja maga után (DSQ). 

http://www.plastikregatta.hu/
mailto:info@masodikhullam.hu
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Óvás: Az óvási szándékról azonnal értesíteni kell az óvott hajót, viselni kell az óvást jelző 

lobogót, továbbá a befutásnál be kell jelenteni a versenyvezetőségi hajónál és meg kell győződni 

arról, hogy azt tudomásul vették. Az óvást a versenyvezetőségi hajó kikötését követő egy órán 

belül írásban kell beadni a versenyvezetőnél. Az óvástárgyalás időpontját, az óvó, az óvott és a 

tanúként megidézett vitorlások rajtszámát a versenyvezetőség a hirdetőtáblán közli.  

Óvási díj: 3000 Ft+áfa 

Szavatosság kizárása: A versenyen, illetve az azon való részvétellel kapcsolatos, vagy annak 

folyamán előforduló, személyi, illetve vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle 

szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. 

 

Verseny és társasági program, 09.09. 

• 15:00 - 20:00 Nevezés, regisztráció a versenyre. FŰZFŐ MARINA 

• 08:00 - 09:00 Nevezés, Megnyitó ceremónia 

• 09:00 kormányos értekezlet FŰZFŐ MARINA, 

• 10:00 kihajózás 

• 11:00 vitorlásverseny rajt 

• 16:00 az aznapi utolsó lehetséges rajtidőpont 

• 19:00 vacsora, FŰZFŐ MARINA eredményhirdetés, díjkiosztó,  

• 20:00 regatta parti, FŰZFŐ MARINA 
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2. nap 09.10. Plastik Match Race, 5 futam 

Nevezhető személyek száma:  

A verseny lebonyolítási rendszere: Match Race. 

Nevezési díj:             

Versenyszabályok:    Vitorlázás Versenyszabályai 2013-2016 (ISAF), 

                                    MVSZ 2013. évi Általános Versenyutasítása, 

                                    Versenyrendelkezései és jelen versenykiírásban foglaltak szerint. 

Versenyterület:         Balatonfűzfő előtti vízfelület 

Versenyvezető: Stricz Tamás Versenybíró: Hodács Attila Versenyorvos: Dr. Kovács Krisztina 

Versenypálya:           Pályarajz szerint 

Pályajelek:                 Sárga színű, felfújható műanyag bóják, élénk színű lobogóval ellátott rajt és 

célbója. 

Tervezett futamok száma:  3-5 futam, 3 nyert futamig tart a verseny 

Hajótípus: 2 db, Grand Surprise 

Rajtolás időpontja: 2017. szeptember 10-én 1. futam 10.00 óra utolsó futam lehetséges 

időpontja: 17:00 

Rajtjelzések C3.1 : 

idő percben látható jelzés hallható jelzés jelentés 

10 F lobogó kitűzése egy figyelmeztető jelzés 

5 számlengő egy figyelmeztető jelzés 

4 P lobogó kitűzése egy előkészítő jelzés 

2 kék v. sárga v. mindkét 

lobogó kitűzése 

egy rajt előtti belépési időszak vége 

1 P lobogó bevonása egy hosszú  

0 figyelmeztető jelzés 

bevonása 

egy rajtjelzés 

Versenypálya: A futamok a megadott vízterületen elhelyezett bójákkal kialakított cirkáló - hátszél 

pályán kerülnek megrendezésre, telepített rajt – célvonallal                            

Óvás:  A napi futamok befejezése után, a versenyvezetőségi hajó partra érkezésétől számított 1 

órán belül írásban kell a versenyrendezőhöz benyújtani. Óvási díj: 1 üveg bor. 
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Szavatosság kizárása:   A futamokon illetve az azon való részvétellel kapcsolatos, annak 

folyamán előforduló vagy okozott személyi és vagyoni károkért, károsodásokért a rendezők 

semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállalnak. A versenyen minden résztvevő saját 

felelősségére vitorlázik. Minden hajónak szükséges kötelező biztosítással rendelkeznie. 

Díjazás: A győztes megkapja a PLASTIK MATCH RACE Vándorkupát, melyet 1 évig a 

klubjában őriz  

Díjkiosztó: Helyét és idejét hirdetőtáblán közli a versenyrendezőség. 

Jó szelet kíván a Versenyrendezőség! 

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS! 

 

 

Match Race boat: Grand Surprise 
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1. napi pályarajzok 

1. sz. pályarajz 
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2. pályarajz 
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3. pályarajz 
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2. napi pályarajz, Match Race 

 

Jó szelet kíván a Versenyrendezőség! 

Készítette a Második hullám Hajózási és Szolgáltató Kft. 

A változás jogát fenntartjuk. 

2017. július 24. 


