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15.  CAPTAINS  CUP  2022 
(navigációs, túravitorlás verseny)   

- verseny kiírás - 

 

 

A  15. CAPTAINS CUP 2022  –  navigációs ,  túravitorlás versenyt a verseny 

Szervezőbizottsága szervezi,  melynek horvátországi versenyszervező 

házigazdája:  YACHT CLUB Zadar. 

 

A Szervezőbizottság elnöke:    Hovanec Zoltán  

                               

A Szervezőbizottság tagjai:    Cserveni Tamás- igazgató  

       Bacsó Tibor  

 Császár Zoltán            

      Révész Csanád  

              Veréb Mátyás 

                                              Jahny Balázs  

 

Versenybíró:  Dragan Penjalov (Horvát Vitorlás Szövetség -bírói testület)  

 

 

1. A verseny időpontja: 2022. április 3-8. (közötti időszakban, 100 Nm). 

 

2. A versenyen részt vehet minden 18. életévét betöltött, érvényes útlevéllel vagy 

személyazonossági igazolvánnyal  rendelkező személy, aki tud úszni és elfogadja-betartja a 

versenykiírás szabályait.  

 

Hajóosztály: Bavaria 41 c  (3 kajüt + szalon, 6+1  fő).  

A versenyen résztvevő minimális csapattagok száma/hajó: 2 fő (crew, skipperrel együtt).                     

                                  

1. A versenyhajókat skipperek (vagy kapitányok) bérelhetik-foglalják,  jelentkezési sorrendben 

a hajó tulajdonosától(Marina Hramina charter) - charter cégtől egy hetes charter bérlésként, 

melynek közvetítésében a SKIPPERCHALLENGE doo, DP Yachting Zadar és Captains Kft  

segítséget nyújt. A versenyben résztvevő hajók hajófoglaló és nevezési (charter) díjai valamint  

az egyéni nevezési díjak külön vannak meghatározva.  

A versenyen résztvevő hajók nevezési díjai és az egyéni nevezési díjak  a hajók 

2022.április 2-9.  közötti charter időszakra és ezen időszakon belül az előre meghatározott 

verseny időpontra vonatkoznak. A verseny pontos időpontját a versenybíró a 15. CAPTAINS 

CUP 2022.04.03.(vasárnap este) legkésőbb 21:00 h-ig közli. 
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2. A hajókon a fő és orrvitorla mellett biztosított még a genakker (blister) is. A genakkerek a 

versenyben  résztvevő charter hajókhoz tartoznak. A vitorlákon és genakkereken történő 

mindennemű kárért a skipper a felelős.  A felsorolt vitorlákon kívül a versenyben más vitorlákat 

nem szabad használni. 

A  versenyzőknek a  Bavaria 41 c típusú vitorlás hajókat a Marina Hramina Murter charter- cég 

adja bérbe.   

Minden versenyben résztvevő hajónak kötelező kaució biztosítási  díja van, fizetése közvetlen   

a hajó átvétele előtt, a charter bázisban történik (kaució biztosítás fix + variabilis összeg - kár 

eset nélküli hajó visszaadásnál /check out/, visszafizetésre kerül).  

 

Minden skippernek érvényes tengeri hajóvezetői vizsgával/engedéllyel (és VHF kezelői 

vizsgával)  kell rendelkeznie. 

A  verseny  Szervező  bizottságának  ajánlása: csapatonként 2 hajóvezetői engedéllyel 

rendelkező személlyel versenyezni valamint minden csapatnak legyen egy „hajó egészségügyis”  

és  „tűzoltó”  felelőse,  akik a hajón  teljes mértékben ismerik feladatukat és baleset esetén azt el 

is tudják látni.     

 

3. A navigációs, túravitorlás verseny megszervezésénél az érvényben levő WS nemzetközi  

vitorlás versenyek rendelkezései és a Horvát Vitorlás Szövetség nyílttengeri versenyekre 

vonatkozó szabályai az irányadóak. A vitorlásverseny monotip kategóriába van besorolva 

valamint regisztrálva van a HVSZ versenyek kalendáriumában. 

 

4. Verseny  pálya:   Iž/Murter - Ist - Molat - Iž/Murter. 

 

5. A versenybizottság a versenypálya részleteit annak megkezdése előtt, skipper/kapitányi     

 értekezleten ismerteti.    

 

6. A versenypálya külön figyelmet érdemlő szakaszai a rajt, a cél, az ellenőrző  pontok 

valamint a kötelező haladási irányok (hajózási haladási irány). A versenypálya szakaszai, az 

ellenőrző pontok és kötelező hajózási irány a verseny napján, a kormányosok 

(skipperek/kapitányok) értekezletén kerülnek ismertetésre. A versenypályán az ellenőrző 

pontok virtuális bóják - teresztikus objektumok is lehetnek. A virtuális bóják elhelyezkedését a 

versenybíró  navigációs  koordináta rendszer segítségével is meghatározhatja és a kormányosok 

(skipperek/kapitányok)  értekezletén a versenypálya kitűzésével azt a versenyzőkkel közli. 

 

7. A verseny több versenyszakaszból állhat. Az időjárási viszonyok valamint a 

biztonságos hajózás miatt a verseny bírónak  jogában áll a versenypályát rövidíteni avagy a  

versenypályát  megváltoztatni. A verseny alatt a Szervező bizottság és versenybíró  

éjszakában való hajózást indít.  

A verseny győztese az a csapat, aki a versenypálya végén felállított célvonalon 

szabályosan,  elsőként vitorlázik át (avagy a pálya rövidítés esetén a rövidített pálya utolsó 

ellenőrző pontján, esetleg a versenybíró által meghatározott rövidített pálya befutón 

keresztül vitorlázik). A rövidített verseny pályáról a versenybíró a csapatokat a verseny 

VHF rádióján és a verseny web  kommunikációs csatornáján, időben értesíti.  

 

 

8. A versenyző csapat  tiltott motorhasználat vagy súlyos sportszerűtlen viselkedés  miatt 

(ahol esetleg anyagi kárt is okozott) a versenyből, a versenybíró által kizárásra kerülhet. 
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A 15. CAPTAINS CUP 2022 hivatalos összesített sorrendje  1,2,3,4,5. helyezés, az összes 

többi csapat a 6. helyezést éri el. 

 

9. A 15. CAPTAINS CUP 2022 versenyhajókon  GPS (Idata) kísérő rendszer,  készülék 

(VIP-net és FOLLOWE MY CHALLENGE követő rendszer) van telepítve.  

 

A skipperek felelőssége a VIP-net és FOLLOWE MY CHALLENGE- rendszerhez tartozó 

készülékek üzemben tartása. Amennyiben a GPS fő nyomkövető rendszere nem 

működik(Idata - FOLLOWE MY CHALLENGE), úgy annak felelőssége a skippert terheli és 

ezért akár hátrányt is szenvedhet „kritikus” befutó (vagy ellenőrzési ponton történő áthaladás 

sorrendjének megállapítása) esetén a csapat. Mindennek megítélése a versenybíró feladata.   

A Versenybíró vitás esetekben a GPS system (Idata) - kísérő rendszer által  mért  

adatokat veszi perdöntőnek, mert a rendszer lejegyzi a megtett hajózási útvonalat, a    

versenyhajó sebességét, mikor-mennyi áramfogyasztás történt a hajón,  

milyen egyenletesen vagy egyenetlenül történik a hajó mozgása a versenypályán stb.  

A GPS-ek  „letakarása” vagy munkájuknak szándékos megakadályozása – korlátozása a  

futamban elért pontszámvesztéshez vezethet, e téren a kapitány-skipper felelőssége a  

versenybíróval  történő technikai kommunikáció és a GPS rendszer működésének    fenntartása. 

 

A nyomkövető rendszerhez (Idata-GPS system) tartozó készülék átvételéről – még a verseny 

megkezdése előtt - a skipper átvételi elismervényt ír alá és a verseny befejezésekor (még 

pénteken, 2022. április 8-án) történő  visszaszolgáltatását biztosítja (a murteri Marina Hramina 

yacht kikötőben)! A GPS készülék nem visszaszolgáltatása esetén a Szervezőbizottság jogosan 

igényt tart a GPS készülék teljes értékére : 250,- EUR.  

 

11.  A verseny pálya rövidítése  

 

Amennyiben a versenypálya rövidítésére kerül sor, úgy a versenybizottság hajóján az „S” 

kódzászlót tűzi ki, 2 rövid hangjel kíséretében, ezt bejelenti a VHF rádió verseny 

munkacsatornáján, verseny internet oldalán és a közös kommunikációs csatornán.  

 

    17. Pontozás 

 

A versenyen a WS egyszerűsített pontozási rendszerét alkalmazzuk, első befutó egy(1) pontot, 

második befutó két(2) pontot és így tovább, kap. A legkisebb pontszámtól növekvő 

sorrendben áll össze az eredménylista. 

 

    18. Az eredmények közlésénél használatos rövidítések 

 

DNC (did not compete) NEM VERSENYZETT 

DNS (did not start) NEM RAJTOLT 

OCS (on the course side) KORÁN RAJTOLT 

RET (retired) VISSZALÉPETT (miután befejezte a futamot) 

DSQ (disqualifield) KIZÁRT 

DNF (did not finish) NEM FEJEZTE BE 

 

    19. A vitorlázat használata  

 

A verseny alatt csak a Szervezőbizottság által biztosított hajókon (Marina Hramina charter 

tulajdonában levő hajók) felszerelt vitorlák (azok is kizárólagosan rendeltetésszerűen) 

használhatóak.  
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A versenyhajókon nagy- és orrvitorla, valamint genakker(blister) található. A verseny alatt a 

nagy és orrvitorla valamint genakker(blister) a hajó felszereltségéhez tartozik, értük 

felelőséget a skipper vállal. Genakker használata csak a rajt után engedélyezett. Csak a charter 

hajókhoz tartozó vitorlákkal lehet versenyezni, esetleges vitorla csere kizárólagosan a 

versenybíró engedélyével történhet. Hozott vitorlák használata kizárást jelent a futamból.  

 

    20. VHF Rádió kommunikáció 

 

A Versenybizottság a verseny skipper értekezletén határozza meg a verseny alatt használható 

VHF „munkacsatornát”. A verseny ideje alatt nem engedélyezett sem direkt, sem indirekt 

VHF rádiós kommunikáció olyan külső harmadik személyekkel, akiknek tanácsai vagy 

irányítása befolyásolhatja, elősegítheti a versenyzők versenyben való bármilyen részvételét.  

 
     21.  A versenyzők a vitorlásversenyen saját felelősségükre vesznek részt. A 

Szervezőbizottság semmilyen felelősséget nem vállal, ha a versenyzők kárt, vagy balesetet 

idéznek elő a verseny előtt, alatt és után, mind hajójukkal, mind más hajókkal, vagy 

hajótartozékokkal, illetve harmadik személlyel szemben. A verseny ideje alatt is a 

chartercéggel kötött szerződésben foglaltak az irányadók, a szerződésben meghatározott 

felelősség az érvényes. 

A vitorlás hajó kormányosa(skipper) teljes körű felelősséggel tartozik az átvett hajóért 

(hajótartozékokért) és a versenyhajón vitorlázó teljes személyzetért.  A skippernek- 

kormányosnak meg kell tennie mindent, hogy balesetet, haváriát megelőzzön, kivédjen. 

A skipper és a versenyhajó kapitányának kötelezettsége a verseny megkezdése előtt a  

csapat tagjaival begyakoroltatni a mentőmellény használatát és erről saját 

dokumentációt készíteni (fotó dátummal). 

 

Ötös (5-ös)Beaufort  vagy annál nagyobb erősségű szél esetén és 06:30 h előtt és 20:00 h 

után (éjszaka) a mentőmellény viselése  a fedélzeten  tartózkodó  versenyzők  részére 

kötelező! A többi versenyző ebben az időszakban a  mentőmellényét közvetlen teste mellett 

kell hogy tartsa! 

  

  A kormányos (skipper) egyedüli és mindenkori felelőssége a döntés: kihajózni vagy nem,    

  mérlegelve a személyzet tudását és felkészültségét, megállapítani a szél és tenger erősségét,   

  a meteorológiai helyzetet, a navigációs biztonságot, stb. 

 

 

 

    22. Díjak 

A Szervezőbizottság a hajóosztály első öt helyezettjét  díjazza:  15. CAPTAINS CUP 2022 

díj. 

A díjakat a Szervezőbizottság biztosítja. Különdíjakat – „GYŐZTES KAPITÁNY”-

Vándordíj, a szponzorok a szervezőbizottsággal egyeztetve biztosítanak. A versenyben 

résztvevő külföldi csapat      (minden versenycsapat amelynek skippere nem magyar 

állampolgár vagy amely versenycsapat tagjainak  több mint 50 %-a nem magyar állampolgár - 

külföldi csapatnak minősül) bármelyik hely elfoglalásakor a teljes díjazásban részesül. 

 

       

 

 

 



5 

 

 

  A  15. CAPTAINS CUP – 2022  kiemelt szponzorai: 

    - TORETE d.o.o. Zadar 

    - DP Yachting Zadar 

    - IData Magyarország 

    - SKIPPERCHALLENGE doo   

 

24.  A versenyzők a vitorlásversenyen saját felelősségükre vesznek részt. A Szervezőbizottság 

semmilyen felelősséget nem vállal, ha a versenyzők kárt, vagy balesetet idéznek elő a verseny 

előtt, alatt és után, mint hajójukkal, mint más hajókkal, vagy hajótartozékokkal, illetve 

harmadik személlyel szemben. 

 

15. CAPTAINS CUP - 2022       
Hovanec Zoltán – verseny alapító  

Szervezőbizottság – elnök 

Cserveni Tamás –verseny igazgató 

 

 www.adriakupa.hu;                                                                              

1107 Budapest, Ceglédi út 30.                                                       

E-mail: info@captains.hu; mobil sms:06 /70 424 9 111 

 

 

 

 

KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉSÜNK A NAGY TÖRTÉNELMI ESEMÉNYRŐL 

 
                                      "Az Északi-sarkvidék magyar hajóorvosa" 

 

175 éve született Kepes Gyula hajóorvos, 150 éve indult el az osztrák-magyar Északi-sarki 

Expedíció. A kettős évforduló kapcsán egy új sarkvidéki szigetcsoportot felfeledő osztrák-

magyar-horvát tengerész expedíció kiváló tengerészeire, és Kepes Gyula hajóorvosra 

emlékezünk. A felfedezőket - tengerészeket a 25 éves Kepesnek kellett életben tartania a több 

mint két éven át tartó expedíció során, hónapokon át tartó fagyban és sötétségben. 
                                                                                         (előadást összeállította: dr. Zsigmond Gábor) 

http://www.adriakupa.hu/
mailto:info@captains.hu;%20mobil%20sms:06

