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VII.Open IOM Hungarian Championship 2021 
Orfű, Octóber 23 - 24 

 

Versenykiírás / Notice of race 
1.  Rendező/Organizing authority  
A versenyt a Magyar Vitorlás Szövetség tagszervezete az Orfűi Vitorlás Egyesület rendezi. 

The regatta will be organised by the Orfűi Vitorlás Egyesület under the authority, of Hungarian 

Yachting Association. 

2.  Szabályok /Rules  
A versenyen a Vitorlázás Versenyszabályai (RRS) érvényesek. 
Értékelésre kerül a Magyar IOM ranglista pontszám, a Magyar Országos Bajnokság és az Észak Adria 
Bajnokság. 

The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing (RRS). 

Regatta will be scored for Hungarian One Metre ranking list, Hungarian One Metre Championship 

and Northern Adriatic Championship. 

3.  Részvételi jog / Eligibility  
.A versenyen mindenki elindulhat aki az osztályszövettség tagja és rendelkezik érvényes a Nemzeti 
Hatósága által felmért hajóval. 

Regatta is open to all boats with valid measurement certificate verified at their national 

authorities and members of their national class associations. 

4.  Nevezés/Entries  
Nevezési cím a magyar IOM versenyzőknek: https://vihar.hunsail.hu/Account/Login?ReturnUrl=%2F 
Email: csoka.hun22kukacgmail.com 
Nevezési díj:  6 000-Ft/versenyző amely készpénzben 2021.10.23-én a regisztráció során fizethető. 

Entries are to be send to: 

e-mail: csoka.hun22atgmail.com 

The entry fee of 6000,-forint per competitor shall be paid on 23.10.2021. in cash, during 

registration 

5.  Regisztráció / Registration 
A hajó és a hozzá tartozó érvényes felmérési bizonylatok bemutatásával 2021.10.23-án 10-óráig. A 
rendezőség indokolt esetben meghosszabíthatja a regisztráció időtartamát. 

Boats, together with their valid measurement certificates shall be presented for registration 

before 10:00 AM on 23.10.2021. However, the Race Committee may extend the time for 

registration and event measurement if there is a valid reason to do so. 
6.  Program / Schedule  

Szombat, 2021.10.23. 
10:00 – Regisztráció és felmérési bizonylat ellenőrzés. 
10:30 – Megnyitó és kormányosi értekezlet 
11:00 – 16:30 - Verseny 
17:00 - Vacsora 
 
Vasárnap, 2021.10.24. 
10:00 – 15:00 - Verseny 
15:30 – Eredményhirdetés 
 

Saturday, 23.10.2021. 

10:00 - Registration and checking measurement certificates 

10:30 - Skippers meeting 

11:00 - 16:30 - Racing 

17:00 - Dinner 

 

Sunday, 24.10.2021. 

10:00 - 15:00 - Racing 

15:30 - Prize giving ceremony  

https://vihar.hunsail.hu/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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7.  Felmérés / Measurement  
A verseny során véletlenszerű ellenőrzések végezhetők. 

Random spot checks may be done throughout the duration of 

the Event. 

8.  Helyszín / Venue  
Orfűn az OVE telep előtti partszakasz. GPS koordináták: 46.152459, 18.137460 

Orfű, the coastline in front of the OVE sailing yard.GPS coordinates: 46.152459, 18.137460 

9.  Pontszámítás / Scoring   

A verseny és a pontozás a nemzetközi Heat Management System 2007 (HMS) alapján. 
Heat Management System 2007 (HMS) will apply. 

10. Fellebezés / Appeals  

Fellebezés a 70.4(a) RRS pont alapján tiltott. 
The right of appeal is denied in accordance with RRS 70.4(a). 

11. Frekvencije / Frequencies  
A 2,4 GHz frekvenciát használó versenyzők kivételével, minimum két frekvenciával kell rendelkezni. 

Competitors not using 2.4 GHz RC systems should have minimum of two frequencies 

available. 

12. Díjazás / Prizes   
Az első három helyezett díjazásban részesül. 

Prizes will be awarded to the first three positions in theoverall results. 

. 

13. Média jogok / Media rights  
 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. 

Competitors, owners of the boats and their guests are giving all rights for using photos and 

videos of persons and boats during the regatta in medias, including commercials, press 

materials and all other promoting activities and press releases. 

14. Felelősség / Liability  
Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen.Lásd a 4. döntés a versenyen való 
részvételről szabályt. A rendező nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért, sérülésért, vagy 
halálért, ami a versenyen való részvétellel kapcsolatban, azt megelőzően, annak tartama alatt, vagy 
annak befejezését követően történik. 

All those entering or taking part in this regatta do so at their own risk and responsibility. 

OVE and any other parties involved in the organisation of this event disclaim 

any and every responsibility whatsoever for loss, damage, injury or inconvenience that might 

occur to persons and goods, both ashore and on the water as a consequence of entering or 

participating in the regatta covered by this Notice of Race. At all times the responsibility for 

the safety of their boat and themselves including the decision to participate or continue shall 

rest with the competitors. By entering the event it is deemed that you accept these 

conditions. Competitors are advised to ensure that they have adequate personal insurance 

that provides cover for public liability and their possible injury in the country of this regatta. 

 
Orfű, 2021.09.10. 
Rendezőség 

Organisation committee 


