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Magyar Vitorlás Szövetség 2018. évi 

Reklámszabályzata 

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSz) elnöksége – összhangban a Nemzetközi Vitorlás Szövetség 
(World Sailing) Rendelkezéseinek (World Sailing Regulations) hirdetési előírásaival (World Sailing 
Advertising Code 20. fejezet) – elfogadja a jelen szabályzatot (Szabályzat): 

Fogalom meghatározások 

A jelen Szabályzatban használt fogalmak a World Sailing Advertising Code szerinti tartalommal 
bírnak. 

A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az World Sailing Advertising Code 20.3 pontjában rögzített 
felelős személyekre. 

A Szabályzat hatálya az MVSz mindenkori versenyrendszerében szerepló versenyeken és az azon 
induló hajókon, rudazatukon, vitorlájukon és a versenyzőkön elhelyezett reklámokra terjed ki.  

A Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki az MVSz hivatalos versenyrendszerén kívüli egyéb 
versenyekre. 

A Szabályzat tartalma 

A Szabályzat átveszi az World Sailing Advertising Code mindenkor hatályos teljes szövegét, és az 
World Sailing Advertising Code vonatkozó rendelkezéseinek felhatalmazása alapján az alábbi 
kiegészítésekkel él. Az World Sailing Advertising Code mindenkor hatályos szövege a 
www.sailing.org weboldalon érhető el. 

Hirdetésviselési engedély 

Amennyibe az World Sailing Advertising Code 20.3.2. pontjában rögzített felelős személy hirdetést 
kíván elhelyezni a hajón, úgy az adott hajó vonatkozásában hirdetésviselési engedélyt köteles kérni 
az MVSz titkárságánál. 

Amennyiben egy hajó hirdetést visel, úgy érvényes hirdetésviselési engedélyét köteles az MVSz 
mindenkori éves versenynaptárában szereplő minden faktorszámmal jelölt versenyen a nevezéskor 
bemutatni. 

A hirdetésviselési engedély meglétét a verseny rendezője köteles a verseny során ellenőrizni és 
esetleges szabálytalanság észlelésekor az adott versenyen tevékenykedő óvási bizottságnál a jelen 
Szabályzatban alább rögzített szankció érvényesítését kezdeményezni. 

Hirdetésviselési díjak 

Az MVSz elnöksége a hirdetésviselési díj fizetésétől eltekint. 
  

http://www.sailing.org/
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Egyebek 

A hirdetés elhelyezésére vonatkozó World Sailing előírásokat az 1. és 2. számú táblázat 
tartalmazza. 

Nem kell hirdetésviselési engedélyt kérni a World Sailing Advertising Code szerinti (a jelen 
Szabályzat elfogadáskor a 20.4. pont) eseményreklámokért (Event Advertising), amikor az adott 
esemény rendezője követeli meg az eseményen a reklám viselését. Az ilyen reklám viselésére 
azonban a World Sailing Advertising Code vonatkozó rendelkezései változatlanul irányadók. 

Azokban az esetekben, amikor a hajótestre, a vitorlákra vagy egyéb felszerelésre korábban olyan 
nem eltávolítható hirdetés került, amelyre a hajó tulajdonosa (kormányosa) nem tart igényt, a 
hirdetést jól látható módon át kell húzni. 

A jelen Szabályzat megszegésének jogkövetkezményei 

Amikor az óvási bizottság a tények megállapítását követően úgy dönt, hogy egy hajó vagy annak 
legénysége megsértette a jelen Szabályzatot, úgy az World Sailing Advertising Code szerinti 
jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

 

Amennyiben jelen Szabályzatot tárgyévet követő év január 31-ig nem módosítják, úgy érvényessége 
további egy évvel meghosszabbodik. 

 

Budapest, 2018. január 4. 
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1. számú táblázat – Eseményhirdetés 
 

Engedélyezett hirdetés – lásd a 20.4.1 számú rendelkezést 
 

 

 
Hajótest Boom 

Backstay és kite 
zsinór 

Vitorlák és 
ernyők 

Hajó típusa vagy 
mérete 

A hajótest mindkét 
oldalán, de nem a 
hajótest legelöl 

lévő pontjától vett 
hosszirányú 

távolság mentén  

A boom külső 
része mindkét 

oldalán 

Backstay-hez 
vagy kite zsinórhoz 

erősített zászló, 
amely illeszkedik a  
következő téglalap 

méretekbe (2) 

A vitorla 
mindkét oldalán 

A hajótest hossza 
2,5 m-nél kisebb (1) 

A hajótest 
hosszának 40%-a 

Nem 
haladhatja 

meg a boom 
hosszának 

20%-át 

Nincs hirdetés 

Nincs hirdetés 

A hajótest hossza 
2,5 m és 8 m közötti 
(1) 

Több, mint 1 m 
vagy a hajótest 

hosszának 25%-a 

Egy zászló 750 
mm x 500 mm 

A hajótest hossza 8 
és 15 m közötti (1) 

2 m vagy a 
hajótest 

hosszának 20%-a 

Egy zászló (vagy 
maximum  

kettő, középső 
backstay-el nem 
rendelkező hajó 
esetében) 1900 
mm x 1400 mm 

A hajótest hossza 
15 m feletti (1) 

3 m vagy a 
hajótest 

hosszának 15%-a 

Egy zászló (vagy 
maximum kettő 

középső backstay-
el nem rendelkező 
hajók esetében) 
2100 mm x 1600 

mm 

Windsurf Nincs hirdetés Nincs hirdetés Nincs hirdetés 

Nem haladhatja 
meg a 0,4 m2-t,  
a vitorlaszámok 

és a boom 
között és a 
vitorla alsó 

élfelezővonal 
mögött 

elhelyezve 

Kitesurf 
A felső és alsó 

felületek 
területének 25%-a 

Nem 
alkalmazható 

Maximum két 
zászló 150 mm x 

150 mm 
Nincs hirdetés 

Rádió-távirányítású 
hajó 

A hajótest 
hosszának 40%-a 

Nincs hirdetés Nincs hirdetés Nincs hirdetés 

Az World Sailing 
által egy jövőbeni 
olimpiai vitorlás 
versenyre 
kiválasztott hajó 

1m vagy a hajótest 
hosszának 25%-a 

Nem 
haladhatja 

meg a boom 
hosszának 

20%-át 

Egy zászló 750 
mm x 500 mm 

Orrvitorla - 

területének 

60%-a, 

Nagyvitorla – 

Nincs hirdetés, 

Hátszélvitorla – 

Nincs hirdetés 
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 (1) A jelen táblázatban a „hajó” szó nem foglalja magában a windsurf-öt, a kitsurf-öt vagy a rádió-
távirányítású hajót. 

(2) Ha a hajó nem rendelkezik backstay-el, a versenykiírás megkövetelheti, hogy a zászlót a 
vantnira kell helyezni. 

 
 

2. számú táblázat – Gyártói és vitorlakészítői jelölések 
 

Engedélyezett jelölések – lásd a 20.7.1 számú rendelkezést 
 

 

 Hajótest 
Rudazat és 
Felszerelés 

Vitorlák és ernyők 

Hajó típusa vagy 
mérete 

A hajótest mindkét 
oldalán, 

tartalmazhatja a 
tervező vagy építő 

nevét vagy jelölését 

A rudazat minden 
oldalán és más 
felszerelések 

minden oldalán 

A vitorlák és ernyők 
minkét oldalán 

A hajótest hossza 
2,5 m-nél kisebb (1) 

A hajótest 
hosszának 15%-a x 
150 mm nagyságú 

téglalapba illeszkedő 
összefüggő jelölés 

300 mm 
hosszúságot meg 

nem haladó 
összefüggő jelölés 

Egy 150 mm x 150 
mm nagyságú 

négyzetbe illeszkedő 
összefüggő jelölés.  

A hátszélvitorlák 
kivételével, a jelölés 

semmilyen része 
nem helyezkedhet el 
nagyobb távolságra 
a vitorla alsó élére 

szerelt első 
szemtől (tack 

point), mint 300mm 
vagy az alsó él 

hosszának 15% -a. 

A hajótest hossza 
2,5 m vagy annál 
nagyobb (1) 

Egy 500 mm x 150 
mm nagyságú 

téglalapba illeszkedő 
összefüggő jelölés 

Windsurf Nincs korlátozás 

300 mm 
hosszúságot meg 

nem haladó 
összefüggő jelölés 

Egy 150 mm x 150 
mm nagyságú 

négyzetbe illeszkedő 
összefüggő jelölés. 
A jelölés semmilyen 

része nem 
helyezkedhet el 

nagyobb távolságra 
a vitorla alsó élére 

szerelt első 
szemtől (tack 

point), mint 500mm 
vagy az alsó él 

hosszának 20%-a. 

Kitesurf Nincs korlátozás Nem alkalmazható Nincs korlátozás 

Rádió-távirányítású 
hajó 

A hajótest 
hosszának 15%-a x 
150 mm nagyságú 

téglalapba illeszkedő 
összefüggő jelölés 

50 mm hosszúságot 
meg nem haladó 

összefüggő jelölés 

Egy 50 mm átmérőjű 
körbe illeszkedő 
egyetlen jelölés 

 
(1) A jelen táblázatban a „hajó” szó nem foglalja magában a windsurf-öt, a kitesurf-öt vagy a rádió-

távirányítású hajót. 


