1. Szabályok
A M.Sz.Sz. felügyeli a Magyar Szörf Bajnokság hazai versenyeit, valamint a külföldön megrendezésre
kerülı bajnoki versenyek eredményhitelesítését. A Magyar Szörf Bajnokság versenyeire a következı
elıírások vonatkoznak:
A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) „A vitorlázás versenyszabályai 2009-2012” (ISAF „The
Racing Rules of Sailing for 2009-2012”) – továbbiakban RRS – az adott versenyen az osztályok
osztályelıírásai vonatkoznak, a 6. pont kiegészítései alapján.
2. A Magyar Bajnokság kiírt osztályai és kategóriái:
Raceboard Classic (maximum 7.5 négyzetméteres vitorlával, szél limit 5 csomó, amennyiben a
versenyrendezı úgy látja, szél nagyságától függetlenül versenyenként 1 db szponzorfutamot
rendezhet)
Raceboard Junior (maximum 7.8 négyzetméteres vitorlával, a deszka hossza nem haladhatja meg a 3
métert, 1992. január 1. után születettek, szél limit 5 csomó, amennyiben a versenyrendezı úgy látja,
szél nagyságától függetlenül versenyenként 1 db szponzorfutamot rendezhet )
Raceboard RSX nıi (az érvényesség feltétele, hogy az év folyamán legalább egy érvényes futamot
teljesítsen valaki az adott osztályban. Szél limit 5 csomó, amennyiben a versenyrendezı úgy látja,
szél nagyságától függetlenül versenyenként 1 db szponzorfutamot rendezhet)
Raceboard RSX férfi (az érvényesség feltétele, hogy az év folyamán legalább egy érvényes futamot
teljesítsen valaki az adott osztályban. Szél limit 5 csomó, amennyiben a versenyrendezı úgy látja,
szél nagyságától függetlenül versenyenként 1 db szponzorfutamot rendezhet)
Formula Windsurfing
Freestyle
Szlalom
Sebességi
(Bajnoki értékelésen kívül: Sport, amatıröknek, akik korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelést
használhatnak, versenyengedély nem szükséges
3. Versenyformák
A Magyar Szörf Bajnokságon a következı versenyformák szerepelnek:
a. Pályaverseny: a Magyar Bajnokság hazai versenyein és a Formula Windsurfing Magyar Bajnokság
versenyein
b. Szlalom: a Magyar Bajnokság versenyein
c. Freestyle: a Freestyle Magyar Bajnokság versenyein
d. Sebességi, a Sebességi Magyar Bajnokság versenyein
4. Versenyzési és érvényességi feltételek
A Magyar Szörf Bajnokság versenyein való részvétel feltétele, hogy a versenyzı
a. ismerje és fogadja el a versenyre vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat
b. a Magyar Szörf Szövetség tagja legyen
c. határidıig befizesse a nevezési díjat
d. rendelkezzen érvényes sportorvosi igazolással
e. rendelkezzen 2009-es versenyengedéllyel (a szövetségnél kell igényelni)
A fenti feltételeknek b., d. és e. pontja nem vonatkozik a „Sport kategória” indulóira, valamint a külföldi
állampolgárságú versenyzıkre.
Csak a versenykiírásban jelölt osztályokban, kategóriákban nevezhetnek a versenyzık.

Raceboard versenyen egy versenyzı csak egy kategóriában vagy osztályban
nevezhet egyidejőleg. Év végén abban az osztályban lesz értékelve, melyben több futamot teljesített.
A Magyar Szörf Bajnokság versenyei nyíltak, külföldiek a magyar versenyzıkkel azonos feltételekkel
versenyezhetnek.
A magyar bajnoki címek értékelésében nem szerepelhetnek külföldi versenyzık.
Minden bajnoki cím értékelhetıségének feltétele, hogy minimum 5 versenyzı szerepeljen az adott
osztály értékelésében (Kivételt képez az olimpiai RS-X Nıi és Férfi osztály, ahol a minimum, 3
versenyzı). Az értékelhetıség további feltétele legalább 1 érvényes futam teljesítése. Amennyiben 5nél kevesebb az induló az adott osztályban, csak az 1. díj kerül kiosztásra.
Sport kategóriában csak azok a versenyzık nevezhetnek, akik az elmúlt 2 évben a Magyar Szörf
Bajnokság bármilyen kategóriájában vagy osztályában nem végeztek az elsı háromban.
A Magyar Bajnokság Raceboard (RS-X, junior és classic) osztályaiban a versenyzıknek maximum 2
versenyre van lehetıségük átlagpontot kérni. A Szlalom, Formula és Freestyle osztályokban az elıbbi
lehetıség csak 1 versenyre vonatkozik. Formula osztályban abban az esetben kapja meg a versenyzı
az átlagpontot, amennyiben mind a három forduló megrendezésre kerül, míg szlalom osztályban
minimum három megrendezett forduló esetén kaphat átlagpontot.
Az átlagpont megadásának feltétele, hogy:
a. minimum 7 nappal az érintett verseny elıtt eljusson az írásos kérelem az MSZSZ elnökségéhez.
b. A távolmaradás oka külföldi IWA (ISAF) ranglista szörfversenyen való részvétel legyen.
A külföldi versenyen való részvételrıl az MSZSZ elnöksége igazolást kér.
5. Pontozás
A pontozás a „legkisebb pontrendszer” szabályai szerint történik, kivéve, a freestyle és sebességi
osztály, amelyekben az adott osztályelıírások illetve az adott versenykiírás az érvényes. Szlalom és
Formula osztályban az elsı helyezett 0.7 a második 2 a harmadik 3 stb. pontot kap.
6. Értékelés
A Raceboard (RS-X, junior és classic) osztályok értékelése a versenysorozat futamainak befutási
sorrendje alapján külön-külön kerülnek értékelésre. A fent említett osztályok és kategóriák összes
futamszámának 25 %-a a bajnokság értékelésekor kiejthetı. Ezen futamszám a kerekítési szabályok
figyelembevételével határozandó meg.
A Formula, Sebességi, Szlalom és a Freestyle Magyar Bajnokság értékelése: az osztályok saját
versenykiírása alapján. Melyeket a Magyar Szörf Szövetség honlapján lehet megtekinteni:
www.windsurfing.hu
7. Versenyterület
A versenyterület helyét a versenyutasításban, vagy a kormányosi megbeszélés során közli a
versenyrendezıség.
8. Pályák a pályaversenyeken
Minden egyes pályaverseny-futam pályája meg fog felelni az osztályelıírások és/vagy a
versenyutasítás feltételeinek.
9. Limitidı
Raceboard: minden egyes futam osztályonkénti befutási sorrendjében az elsı beérkezı versenyzıtıl
számított 15 perc, Sport, Formula és Szlalom osztályban 10 perc.

10. Felmérés
Minden versenyzınek saját felelıssége, hogy felszerelése megfeleljen a vonatkozó
osztályelıírásoknak. Felmérésekre és a felszerelések ellenırzésére a versenyek folyamán bármikor
sor kerülhet.
11. Vitorlák azonosító jelei
Minden vitorlának meg kell felelnie az „RRS” H függelék elıírásainak.
12. Mentımellény
A mentımellény (hatósági elıírásoknak megfelelı) használata kötelezı, azt minden versenyzınek
viselnie kell.
13. Felelısség
A versenyeken és a versenyekkel kapcsolatos eseményeken való részvétel a versenyzı saját
felelısségére történik. Az MSZSZ, a versenyek rendezıbizottságai és annak tagjai, képviselıi
mentesek minden kár, veszteség, sérülés esetén a felelısség alól, bármilyen körülmények között,
bármi történik a parton vagy vízen, személlyel vagy felszereléssel. Minden esetleges személyi és
tárgyi káresemény esetén a felelısség megállapítása a versenybíróság feladata és joga. Az ezt
követı kárrendezésre a PTK-ban foglaltak az érvényesek.
14. Program
Kétnapos verseny esetén:
Elsı nap
Nevezés: 9-10 óráig a versenyirodában (nevezéseket 10 óra után nem fogadunk el, elınevezés a
verseny elıtt lehetséges a szövetség irodájában)
Megnyitó/kormányosi: 10:10-kor
Elsı lehetséges rajt: 11 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 18 órakor
Második nap
Elsı lehetséges rajt: 9 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 17 órakor
Eredményhirdetés: Az utolsó futam befutása után 1 órával.
Többnapos verseny esetén:
Elsı nap
Megegyezik az elıbbiekben foglaltakkal
Betét nap
Elsı lehetséges rajt: 9 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 18 órakor
Utolsó nap
Elsı lehetséges rajt: 9 órakor
Utolsó lehetséges rajt: 17 órakor
Eredményhirdetés: Az utolsó futam befutása után 1 órával.
15. Versenyutasítás
A versenyutasítást nevezéskor kapják meg a versenyzık, amennyiben a versenyigazgató nem
helyettesíti a kormányosi értekezlet közléseivel.
16. Doppingellenırzés

A versenyzıknek be kell tartaniuk az MSZSZ és az ISAF elıírásait a tiltott módszerek és szerek
alkalmazását illetıen. A versenyzık doppingellenırzésére a versenyek folyamán bármikor sor
kerülhet. A kiválasztási procedúra történhet az”RRS” L függelékének 3.1 pontja szerint, de elıre
kiválasztott versenyzık is ellenırizhetık. A szövetség doppingszabályzata a honlapon megtalálható.
17. Díjazás
Minden magyar bajnoki cím elsı három helyezettje díjat kap.
A Raceboard (RS-X, junior és Classic) osztály minden versenyén az elsı három helyezett érmet kap,
abban az esetben, ha az osztályok minimális induló létszáma 3 fı. 3 fınél kevesebb induló esetén
csak az elsı helyezett kap érmet.
18. Branding
A versenyrendezıség elıírhatja a versenyzınek, hogy a verseny szponzorának márkajelét elhelyezze
vitorláján, illetve a verseny alatt a márkajellel ellátott felsıruházatot viselje. A verseny nevezési
határidejének lejártától az eredményhirdetés befejezéséig kötelezı viselnie a szponzor márkajelét
vitorláin, és a szponzor márkajelével ellátott felsıruházatot a vízen.
19. Média
A versenyekre való nevezéssel a versenyzı automatikusan megadja a jogot az MSZSZ-nek, hogy
saját belátása szerint készítsen, használjon és bármikor bemutasson bármilyen, a versenykiírás
szerinti bajnoki versenyen felvett filmet, vagy fényképet bármely médiumban. A versenyzı a nevezés
aláírásával tudomásul veszi, hogy az ezekben való szereplésért ellenszolgáltatás nem jár.
20. Büntetések
Azt a versenyzıt, aki a versenyrendezıség utasítása ellenére egyáltalán nem, vagy nem az „RRS” G
függelék 3.2 (d) pontjának megfelelıen helyezi el a vitorláján a verseny szponzorának márkajelét,
vagy nem viseli az elıirt felsıruházatot, a versenyrendezıség minden érintett futamból, figyelmeztetés
nélkül kizárhatja. Ezen futamok értékelésénél a DSQ alkalmazandó.
Azt a versenyzıt, aki akár vízen, akár parton szemetel, a versenyrendezıség kizárhatja.
21. Nevezési-, tagsági-, díjak
Az MSZSZ 2009. évi tagdíja jogi személyeknek (egyesületeknek) 5.000,- Ft, természetes
személyeknek 5.000,- Ft., 1988. január 1. után születetteknek: 2000,- Ft.
Versenyengedély: 500,-Ft
A Raceboard osztály hazai versenyein a nevezési díj összege: 3.000,- Ft
Junior, Sebességi, Sport kategória: 1.000,- Ft
Szlalom osztályban a nevezési díj egész évre: 5000,- Ft
Nevezés: a helyszínen vagy elızetesen a szövetség irodájában vagy az interneten keresztül letöltött
nevezési lap elküldésével, a husurf@windsurfing.hu e-mail címre.
Elınevezés egész évre: Raceboard osztályokban 24.000,- Ft helyett 10.000,- Ft, junioroknak, 8.000,Ft helyett 5.000,- Ft.
A Formula osztály horvátországi fordulójában, valamint a balatongyöröki versenyen a nevezési díj, a
helyi rendezıség által megszabott összeg.
22. Információ
Magyar Szörf Szövetség
1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Tel/Fax: 7887925
www.windsurfing.hu/association
e-mail: husurf@windsurfing.hu
Mobil: 30 9 217 168 (Utassy Loránd)

