
 

 

SURF SPORTÁG 

2016. 

versenykiírás 
 

 

Általános Szabályok: 

A SURFinPADDLE, hason, térdelve evezés szörf deszkán, a SUP állva evezés szörf deszkán 

(hullámszörf sportágba sorolt kategóriák) Országos Bajnoki versenysorozatot és az egyes 

futamokat a Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség írja ki. A futamokat a 

Magyar Kitesurf és Extrémsport Egyesület bonyolítja.  

 

Időpont: 

2016. június 25.   

 

Helyszín:  
Balatonfűzfő  

 

Kategória:  

SUP (hullámszörf sportágba sorolt kategóriák) 

 

Osztály:  
- férfi / felnőtt 18 évét betöltött férfi 

– női /  felnőtt 18 évét betöltött női (minimum induló kategória 4 fő) 

- fiú ( 18 évet be nem töltött)  (minimum induló kategória 4 fő) 

- lány  ( 18 évet be nem töltött)  (minimum induló kategória 4 fő) 

 

 

Versenyszámok: 

SURFinPADDLE rövidpályás SURF SUP állva evezős verseny 

SUP BULI futam 

 

Nevezés:  

A versenyre minden szörfös (aki gyakorlott a versenyszámok technikájában, és tud úszni) 

nevezhet 

Nevezési díj: 100 Ft 

Nevezési idő: verseny helyszínén 2016. június 25. szombat 10.00 – 10.30 h 

 

Résztvevő felszerelés típusok: 

SURFinPADDLE rövidpályás SURF SUP OB 

- One design Vandal FLOW 12.6 SURF SUP, és hozzá tartozó egyoldalú evező. 

 

SUP BULI futam 

- bármilyen saját SUP deszka és SUP evező használható 

 

 

Versenyhez szükséges időjárás viszonyok 

Szél: alapfok és elsőfokú viharjelzésben tartható. Besorolás KATT IDE 

Zivatar, eső: Zivatar közelében és esőben a versenyt fel kell függeszteni 

 

http://www.met.hu/ismertetok/viharjelzesi_fokozatok.pdf


 

 

Versenyszabályok: 

 

SURFinPADDLE rövidpályás SURF SUP OB állva evezős verseny 

 

Nevezés, sorsolás, rajt 

1. Nevezés a versenyszabályzat szerint. 

2. 4 fős csapatok rendszerezése sorsolással. 

3. Rajtsorrend sorsolással. 

4. Rajt: deszkán ülve evező láb között hosszában a deszkán, a két rajt cél bója és a két 

parkoltató bója négyszögéből. 

      Rajtjelzés: Felkészülni, Vigyázz Rajt! 

      Indulás: Rajtjelzés ideje alatt állásból vagy mozgásból. A két rajt cél bója vonalában már  

      két lábbal állva kell evezni a versenyzőnek. 

      Első szabálytalan rajtnál: újraindítás. 

      Ugyanazon versenyzőnél második szabálytalan rajt kizárást von maga után. 

 

Bója kerülés, egyenes haladás, evezés 

5. Bója kerülés: a pálya rajz szerint.  

      Szabálytalan fordulót a versenyző megismételheti. Bója kihagyás, vagy szabálytalan  

      fordulás  kizárást von maga után. 

6. Egyenes haladás szabályai. 

      Egyenes haladásnál annak a versenyzőnek van előnye, akinek a deszka orra előrébb van, 

      de a fordulóbója megközelítésének ívéről, szándékosan nem szoríthatja kifelé a másik  

      versenyzőt. 

      Fordított bójakerülés után, kereszt áthaladásnál annak a versenyzőnek van előnye, aki az  

      adott futamban előrébb halad. 

7. Bójakerülés szabályai. 

      Bójakerülésnél annak a versenyzőnek van előnye, aki az ív belsőn halad, de nem  

      szoríthatja szándékosan kifelé az íven kívül a másik versenyzőt.  

      Ha a külső íven haladó versenyzőnek a deszka orra előrébb van, előnyben részesül a  

      fordulónál, de nem szoríthatja szándékosan befelé a bója alá  a másik versenyzőt. 

      Azonos deszkaorr érkezésnél az ívbelső versenyzőnek van előnye.  

8. Evezés szabályai. 

      Párhuzamos evezésnél, akinek a lapátja előbb érte a vízfogás helyzetét annak van előnye,  

      a másik versenyző lapátja nem akadályozhatja az evezésben. 

      Bójakerülésnél az ív külső evező lapátnak van előnye.  

      Lapáttal, testrésszel, a másik evezését akadályozni, a lapátra, testre ütni, deszkát  

      elnyomni, ellökni nem lehet.  

      A szabálytalanság figyelmeztetést, ebből származó előnyszerzés, vagy második  

      figyelmeztetés kizárást von maga után.    

 

Cél, továbbjutás. 
9.  Cél szabály: a deszka orra áthalad a célvonalon.     

10. Továbbjutás: 4 versenyzőből két versenyző jut tovább 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUP BULI FUTAM 

 

Nevezés, sorsolás, rajt 

1. Nevezés a versenyszabályzat szerint. 

2. Rajt: egyszerre, deszkán ülve evező láb között hosszában a deszkán, a két rajt cél bója és a 

két parkoltató bója négyszögéből. 

      Rajtjelzés: Felkészülni, Vigyázz Rajt! 

      Indulás: Rajtjelzés ideje alatt állásból vagy mozgásból. A két rajt cél bója vonalában már  

      két lábbal állva kell evezni a versenyzőnek. 

      Első szabálytalan rajtnál: újraindítás. 

      Ugyanazon versenyzőnél második szabálytalan rajt kizárást von maga után. 

 

Bója kerülés, egyenes haladás, evezés 

3. Bója kerülés: a pálya rajz szerint.  

      Szabálytalan fordulót a versenyző megismételheti. Bója kihagyás, vagy szabálytalan  

      fordulás  kizárást von maga után. 

4. Egyenes haladás szabályai. 

      Egyenes haladásnál annak a versenyzőnek van előnye, akinek a deszka orra előrébb van, 

      de a fordulóbója megközelítésének ívéről, szándékosan nem szoríthatja kifelé a másik  

      versenyzőt. 

      Fordított bójakerülés után, kereszt áthaladásnál annak a versenyzőnek van előnye, aki az  

      adott futamban előrébb halad. 

5. Bójakerülés szabályai. 

      Bójakerülésnél annak a versenyzőnek van előnye, aki az ív belsőn halad, de nem  

      szoríthatja szándékosan kifelé az íven kívül a másik versenyzőt.  

      Ha a külső íven haladó versenyzőnek a deszka orra előrébb van, előnyben részesül a  

      fordulónál, de nem szoríthatja szándékosan befelé a bója alá  a másik versenyzőt. 

      Azonos deszkaorr érkezésnél az ívbelső versenyzőnek van előnye.  

6. Evezés szabályai. 

      Párhuzamos evezésnél, akinek a lapátja előbb érte a vízfogás helyzetét annak van előnye,  

      a másik versenyző lapátja nem akadályozhatja az evezésben. 

      Bójakerülésnél az ív külső evező lapátnak van előnye.  

      Lapáttal, testrésszel, a másik evezését akadályozni, a lapátra, testre ütni, deszkát  

      elnyomni, ellökni nem lehet.  

      A szabálytalanság figyelmeztetést, ebből származó előnyszerzés, vagy második  

      figyelmeztetés kizárást von maga után.    

 

Cél,  
7.  Cél szabály: a deszka orra áthalad a célvonalon.     

 

 

 

Rajtidők: 

SUP OB 2016. június 25. 16 óra  

SUP BULI futam 2016. június 25. 17 óra 

   

Rajtsorrend: 

Sorsolás alapján a verseny napján a kormányosi értekezleten lesz kihirdetve. 

 

 



 

 

 

Pályajelek:      
Piros – narancs - fehér – kék - zöld zászlók / Piros, narancs - zöld -  fehér bóják 

 

 

Értékelés: 

A nemzetközi ill. a surf versenyszabályzatában foglaltak szerint. 

  

Díjazás:  

Versenyszámonként az első három helyezett / éremben / szponzor ajándék esetén 

tárgyjutalomban részesül. 

 

 

Versenyvezető:   A verseny napján, a kormányosi értekezleten lesz kihirdetve. 

 

 

Pályafelelős:  A verseny napján, a kormányosi értekezleten lesz kihirdetve. 

 

 

Versenybíróság Elnöke: A verseny napján, a kormányosi értekezleten lesz kihirdetve. 

 

Versenyorvos: A verseny napján, a kormányosi értekezleten lesz kihirdetve. 

 

 

Egyéb rendelkezések:  

a versenyen a nemzetközi és az egyesület versenyszabályai érvényesek. Nevezéskor alá kell 

írni egy nyilatkozatot, hogy a sportoló „tud úszni” / vízi verseny esetén/ és megfelelően tudja 

kezelni a sporteszközt. 

 

Szavatosság kizárása: 

A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve a versenyen előfordult vagy okozott 

személyi és vagyoni károkért a rendező szervezet, testület illetve az azokban résztvevő 

személyek semmiféle felelősséget vagy szavatosságot nem vállalnak. 

 

 

Szponzor:  
A versenyzőnek saját felelősége, a saját szponzorainak megjelenítése. A verseny fő 

szponzorát, és szponzorait kötelező megjelenítenie az adott futam kormányosi értekezletén 

kiadott utasítás alapján. /lycra, rajtszám, matrica/ sporteszközön, ruházaton, / sapka. 

A verseny szponzora elsőbbséget élvez a személyi szponzorral szemben. A versenyző nem 

tagadhatja meg a verseny szponzorának megjelenítését azzal az indokkal, hogy szponzor 

ütközés van a személyi szponzorával. Az a versenyző, aki vét a szponzor megjelenítési 

előírások ellen 50.000.-Ft pénzbüntetéssel sújtható. Abban az esetben, ha a versenyző a 

büntetési határozatban megjelölt összeget, a határidőig nem fizeti meg, elvehető az adott 

futamban elért eredménye. 

 

Média: 
A versenyzőnek, az adott futam kormányosi értekezletén kiadott utasítás szerint kell 

nyilatkoznia, illetve megjelennie a médiában, ha erre felkérik, és vállalja. / ért: Verseny 

szponzor megjelenítése, média fal előtti nyilatkozat./ Az a versenyző, aki vét a média 



 

 

megjelenítési előírások ellen 50.000.Ft  pénzbüntetéssel sújtható. Abban az esetben, ha a 

versenyző a büntetési határozatban megjelölt összeget, a határidőig nem fizeti meg, elvehető 

az adott futamban elért eredménye. 

 

 

 

Nevezési lap / NYILATKOZAT (aláírása kötelező)    

 

 

Kijelentem, hogy érvényes felelősségbiztosítással és sportorvosi igazolással rendelkezem.  

A nevezés egyben a versenyző nyilatkozata arról, hogy a versenyzést kizáró betegségben nem 

szenved, illetve arról, hogy verseny ideje alatt másoknak okozott kárt saját felelősségére 

megtéríteni. 

Aláírásommal igazolom, hogy a doppingra vonatkozó szabályokat ismerem, magamra nézve 

kötelezőnek tartom, és a doppinggal kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, megértettem. 

Továbbá tudomásul veszem, hogy ÓVÁSRA az eredményhirdetés után 60 percig van 

lehetőség a versenyirodán. /internetes eredményhirdetés esetén a megjelenéstől számított 5 

munkanapon belül. 

 

A versenyzőknek figyelnie kell a http://www.surfer.hu/versenyek  oldalt. 

A szövetség és az egyesület az interneten teszi közzé ( a verseny napján a verseny irodán) az 

aktuális futamok idejét  és a változásokat, információkat. 

 

A versenyző emailen /info@surfer.hu  kérhet regisztrációt. A szövetség és az egyesület a 

regisztrált versenyzőket email-ben is értesíti, az aktuális futamok idejéről és a változásokról, 

információkról. 

   

A változtatás jogát a szövetség és az egyesület fenntartja. 

részletes info: www.surfer.hu 

info@surfer.hu   

+36-70-292-4530 
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