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NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG 
 
ETIKAI KÓDEX 
2010 
 
1. Bevezetés 
 
Az UIM elkötelezett legmagasabb szintű viselkedési normák iránt a sport irányítás és versenyzés 
terén. Annak érdekében, hogy az UIM eleget tehessen elkötelezettségének, az UIM Etikai Kódexet 
dolgozott ki a motorcsónak sport és annak szervezete kulcsfontosságú értékeinek kifejezése 
érdekében. Ezen értékek és előírások alátámasztják az UIM irányelveit, eljárásait és szabályzatait. A 
kód betartása életbevágóan fontos a motorcsónak sportban. Az UIM Etikai Kódexét az olimpiai 
mozgalom – melynek az UIM is tagja - etikai elvei inspirálták. 
 
Az UIM Etikai Kódexe öt pilléren alapul. Kötelezettségeket ró a versenyzőkre, csapatokra, rendezőkre, 
tisztviselőkre és az UIM által megbízott más személyekre tiszteletadás és felelősség terén. 
 
Az UIM etikai pillérei 
 
1.1 Egyenlőség 
 
Diszkrimináció és mások zaklatása faji hovatartozás, fogyatékosság, családi állapot, nem, szexuális 
beállítottság, életkor, politikai vagy vallási meggyőződés miatt nem elfogadható a motorcsónak 
sportban. 
 
A zaklatás minden formája, legyen az fizikai, mentális, szakmai vagy szexuális, szigorúan tilos. 
 
A motorcsónak sport támogatja a férfiakkal és nőkkel kapcsolatos egyenlő bánásmódot. 
 
1.2 Tiszta játék, fair play 
 
A fair play a motorcsónak sport irányadó alapelve. A motorcsónak sportban résztvevő minden 
személytől elvárjuk, hogy tisztán és becsületesen viselkedjenek. 
 
Mindenkinek a sportág szabályai szerint, azokat tiszteletben tartva kell eljárnia. 
 
A doppingolás minden szinten szigorúan tilos. A Doppingellenes Szabályzatban lefektetett kikötéseket 
teljes részletességgel be kell tartani. 
A motorcsónak sport elkötelezett a doppingtól mentes sport iránt. 
 
1.3 Tisztelet 
 
A motorcsónak sportot jellemezze a kölcsönös tisztelet és az önmagáért viselt felelősség. A 
motorcsónak sportban résztvevő minden személyt méltósággal kell kezelni. 
 
El kell ismerni minden hozzájárulást, amelyet az emberek a sport iránt tesznek. 
 
A sportcélok elérésére való törekvés során a motorcsónak sport irányítása köteles tekintettel lenni 
tagjainak fizikai és pszichológiai jóllétére. 
 
Az erőszakosságot és goromba viselkedést nem tűrik el. 
 
1.4 Teljesség, integritás 
 
A jelen Kódex hatálya alá tartozó minden személy kellő gondossággal és szakértelemmel köteles 
ellátni feladatait az UIM illetve általában a motorcsónak sport számára illetve annak képviseletében. 
 
Az UIM a döntéseit a lefektetett eljárásrendnek megfelelően, objektív módon, becsületesen és a 
teljesség igényével hozza meg. 
 



Az érdekütközéseket el kell kerülni. 
 
1.5 Környezetvédelem 
 
Az UIM elkötelezett a motorcsónak sport környezetvédelmi teljesítményének fokozása iránt, és az 
iránt, hogy sportágunkat a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés élenjárójává tegyük.  
 
Az UIM figyelmet fordít a jövő sportembereinek kinevelésére és a biztonságra, miközben 
szenvedélyesen és tisztelettel ügyel a vízre és a környezetre. 
 
Az UIM támogatja a források és anyagok optimális felhasználását, a hatékony logisztikát és szállítást, 
a szennyező anyagok kibocsátását a vízbe és a levegőbe. 
 
2. Viselkedési előírások 
 
A Kódex a következő érintett felekre vonatkozik: versenyzők, csapatok, rendezők, tisztviselők és más, 
az UIM által megbízott személyek. 
 
a) Alapvető szabályok 
 
Minden érintett fél a feladatai ellátása során köteles az etikus magatartás iránti elkötelezettséggel 
eljárni. El kell kötelezniük magukat, hogy az UIM etikai pillérjeinek megfelelően viselkednek. 
 
Az UIM tisztviselői semmilyen módon nem élhetnek vissza a beosztásukkal, különösképpen nem 
húzhatnak hasznot funkciójukból magáncéljaik vagy előnyök szerzése érdekében. 
 
b) Képviseleti kötelezettségek 
 
Az UIM tisztviselői becsületesen, tisztelettudóan és a teljesség igényével kötelesek képviselni az UIM-
et. 
 
c) Kormány- és magánszervezetekkel kapcsolatos viselkedés 
 
Kormány intézményekkel, országos és nemzetközi szervezetekkel, szövetségekkel és 
csoportosulásokkal történő kapcsolattartás során az érintett felek amellett, hogy az a) pontban leírt 
alapvető szabályokat betartják, kötelesek politikailag semlegesek maradni az UIM elveinek és 
célkitűzéseinek megfelelően, és beosztásuknak és integritásuknak megfelelő módon cselekedni. 
 
d) A diszkrimináció tilalma 
 
Az érintett felek nem cselekedhetnek diszkriminatív módon, különös tekintettel etnikai, faji, kulturális, 
politikai, vallási, nemi vagy nyelni hovatartozásra. 
 
e) Jogosultság és elbocsátás 
 
Csak azon személyek jogosultak UIM tisztviselővé válni, akik magas fokú etikai és integritási normákat 
valósítanak meg, és vállalják, hogy korlátozás nélkül betartják a Kódexet. Az az UIM tisztviselő aki 
ezeknek a feltételeknek nem tesz eleget, a továbbiakban nem jogosult tisztségére, és hivatalából 
eltávolításra kerül. 
 
f) Érdekek ütközése (összeférhetetlenség) 
 
Az érintett felek nem végezhetik feladatiakt meglévő vagy lehetséges érdekütközés, 
összeférhetetlenség esetén. 
 
Az érintett felek, különösen az UIM tisztviselők kötelesek kerülni minden olyan helyzetet, amelyek 
érdekek ütközéséhez vezethetnek. Összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha olyan egyéni vagy személyi 
érdekek merülnek fel, amelyek akadályozzák az érdekelt félként és különösen UIM tisztviselőként a 
kötelezettségek integritással, függetlenséggel és céltudatos módon történő teljesítését. 
 



g) Személyes jogok védelme 
 
Tevékenységeik végzése során az érintett felek kötelesek biztosítani, hogy a velük kapcsolatba 
kerülő, velük megállapodást kötő személyek személyi jogait tiszteletben tartják és védelmezik. 
 
h) Lojalitás és titoktartás 
 
Kötelezettségeik teljesítése során a tisztviselők kötelesek lojálisnak maradni az UIM felé. 
Beosztásuktól függően a tisztviselőknek kötelezettségeik teljesítése során átadott minden információt 
kötelesek bizalmasan kezelni. Az információk és vélemények továbbítására vonatkozóan az UIM elvei 
és célkitűzései szerint kell eljárni. 
 
i) Ajándékok adása és elfogadása 
 
Az érintett felek nem fogadhatnak el harmadik féltől olyan ajándékokat vagy más értékeket elfogadni, 
amelyek a helyi kulturális szokások alapján szokásos átlagos relatív értéket meghaladják. 
 
Készpénz elfogadása bármilyen összegben és formában tilos. 
 
Kötelezettségeik teljesítése során a tisztviselők a helyi kulturális szokások alapján szokásos átlagos 
relatív értékkel rendelkező ajándékot adhatnak külső személynek, feltéve, hogy ebből nem származik 
tisztességtelen haszon és nem áll fenn összeférhetetlenség. 
 
j) Megvesztegetés 
 
Az érintett személyek nem fogadhatnak el kenőpénzt, más szavakkal kifejezve, bármely ajándékot 
vagy más előnyt, amit a kötelesség megszegése vagy tisztességtelen magatartás előidézése céljából 
ajánlanak, ígérnek vagy küldenek. 
 
Az érintett személyek számára tilos külső személyek megvesztegetése vagy mások bíztatása erre 
bármilyen módon tőlük vagy más személytől remélt előny megszerzése érdekében. 
 
k) Fogadás 
 
Az érintett felek számára tilos közvetlenül vagy közvetve részt venni illegális fogadásban vagy 
szerencsejátékban a motorcsónak sporttal összefüggésben. 
 
3. Eljárási szabályok 
 
a) Alapelv 
 
A jelen Kódex megsértése büntetést von maga után. 
 
b) Döntéshozó testület 
 
Az UIM Végrehajtó Bizottsága hoz döntést azokban az ügyekben, amelyek nem felelnek meg az UIM 
Etikai Kódexének. 
 
c) Fegyelmi intézkedések 
 
Fegyelmi intézkedések ügyében az UIM Végrehajtó Bizottsága hoz döntést. 
 
d) Meghallgatások 
 
Az UIM Végrehajtó Bizottsága meghallgatásai az etikai kérdésekkel kapcsolatosan akkor érvényesek, 
ha az UIM Végrehajtó Bizottságága tagjainak többsége jelen van. 
 
e) Titoktartás 
 



A döntéshozó testület tagjai biztosítják, hogy a kötelezettségeik teljesítése közben tudomásukra 
hozott minden információ bizalmas (az esettel kapcsolatos tények, a mérlegelések tartalma és a 
meghozott döntések). Csak azok a döntések hozhatók nyilvánosságra, amelyekről a címzetteket 
korábban értesítették. 
 
4. Végrehajtás 
 
A jelen Kódex viselkedési és eljárási szabályait a 2009. október 25-én tartott Közgyűlés fogadta el, 
azok 2010. január 1-től hatályosak. 
… 



101 – UIM RENDEZVÉNYEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS A VERSENYNAPTÁR 

101.01 – RENDEZVÉNY JÓVÁHAGYÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI ÉS DÍJAI  
Minden nemzetközi motorcsónak rendezvénynél szükség van jóváhagyásra az UIM és a Nemzeti 
Szövetség jóváhagyására. A Nemzetközi Jóváhagyás egy írásos felhatalmazást jelent, amely 
engedélyezi a rendező testület számára az UIM szabályai szerinti nemzetközi rendezvény 
létrehozását. 
Az UIM írásos jóváhagyása egy nemzetközi rendezvénynek az UIM versenynaptárában történt 
regisztrációjával kapcsolatban, a Közgyűlés által meghatározott díj fizetésének feltételével azt 
jelenti, hogy az UIM nemzetközi jóváhagyását adta az adott rendezvényre. 
Amennyiben egy eseményen két cím kerül megrendezésre, a második díja 50 %-os összeggel kerül 
kiszámlázásra.  
Amennyiben egy eseményen három cím kerül megrendezésre, a második díja 50 %os összeggel, míg a 
harmadik díja 25 %-os összeggel, a negyedik (Vízi Fesztivál) 25%-of összeggel kerül kiszámlázásra. 
Ezen díjak kifizetésének a nemzetközi versenynaptár véglegesítését követő három hónapon belül meg 
kell történnie, kivéve a Vízi Fesztivált, ahol a díj 50%-a az odaítélést követő két hónap múlva, a 
következő 50% pedig tizenkét hónappal a rendezvény előtt esedékes. 
Ezen események lebonyolítására a díjak befizetése alapján csak az UIM adhat engedélyt. 
Lebonyolítási engedély nem adható azon Szövetségeknek, melyeknek fizetési hátraléka van. 
Minden nemzetközi bajnokság rendezésére irányuló kérelmet el kell küldeni az UIM Titkárságára a 
szabályzatban rögzített határidő előtt. 
Esemény szervezése nem engedélyezhető, ha a verseny címe, a verseny kategóriák, a helyszín és az 
esemény időpontja közül valamelyik nincs megadva. 
A címmel felruházott versenyek előjogot élveznek az összes többi rendezvénnyel szemben mielőtt a 
versenynaptári nyilvántartásba vétel lezárásra kerül. Mindazonáltal a versenynaptár véglegesítése után 
valamennyi motorcsónak verseny egyenlő elbírálás alá esik. 
Új sorozatok, osztályok, új hajótestek, motorok vagy hajtóművek, hajtásra vonatkozó új ötletek és új 
verseny elképzelések elősegítése érdekében a Tanácsnak lehetősége van - feltéve, ha a rendezőség egy 
átlagos rendezvény díjának kétszeresét fizeti – jóváhagyni nemzetközi verseny szervezését, melyen olyan 
hajók, motorok vagy hajtóművek, hajtás típusok és versenyformák szerepelnek, melyek egyelőre 
ismeretlenek az UIM előtt,  amennyiben ezen  versenyek nem ütköznek más címmel felruházott UIM 
versennyel. Ezen döntés meghozatala az UIM kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
101.02 - EGYÉB RENDEZVÉNYEK 
Tilos olyan sorozatoknak és osztályoknak nemzeti bajnokságokat szervezni, melyek benne vannak az 
UIM által ugyanazon napra szervezett címet adó verseny programjában. 
Az országos és helyi versenynaptárakat nem kell benyújtani az UIM-hez. Az érdekelt Nemzeti 
Szövetségek tartoznak felelősséggel saját naptárukért. 
Azonos kontinensen lévő UIM nemzeti hatóságoknak nem lehet a versenynaptárában azonos osztályú 
nemzetközi verseny, - mint a Világbajnokság vagy  Európa Bajnokság - ugyanazon napon, az UIM 
Közgyűlése által jóváhagyott időpontokban. 
 
101.03 - HATÁRIDŐK 
Nemzetközi Vízi Fesztivál rendezvények (minden időpont a javasolt eseményt megelőző 
évre vonatkozik) 
Január 1. Szövetségek jelentkezése Vízi Fesztiválokra 
osztályokkal/dátumokkal/helyszínekkel 
Január 31. Vízi Fesztiválok kiosztása Cominsport által 
Címet adó versenyek nem eshetnek egybe Vízi Fesztiválokkal. 
Február 1 Lista valamennyi Szövetségnek a megmaradt lehetséges verseny címekkel 
Március 1. Címet adó nemzetközi versenyek felkéréseinek küldése  
Április 1. Következő évi címet adó versenyek Szövetségeknek történő kiosztása 
Április 15. Valamennyi UIM körversenycím kiosztás közzététele 
Szeptember 10. Címet adó versenyek dátumainak és helyszíneinek elküldése a Szövetségek 
által 
Egyszerű nemzetközi versenyekre vonatkozó kérelmek továbbítása időpontokkal és 
helyszínekkel.  
 



Novemberi naptár  
Ülés: Nemzetközi naptár összeállítása. 
December 15. Nemzetközi versenynaptár kiadása. 
 
101.04 - ELKÉSETT KÉRELEM, IDŐPONT VÁLTOZTATÁS, TÖRLÉS  
 
Címet adó versenyek: 
Elkésett kérelem: a kérelem csak akkor kerül elfogadásra, ha a cím még betöltetlen, vagy a címet, 
vagy az eseményt az azt megillető Nemzeti Szövetség, vagy az UIM törölte. Ha a címet 
megadták, a rendező a normál bejegyzési díjat fizeti.  
Az időpont vagy a helyszín elkésett továbbítása: a bejegyzési díjat 50%-kal emelik. 
Időpont változtatás: a bejegyzési díjat 25%-kal emelik. Az UIM beleegyezését adja az új időponthoz. Az 
időpont változtatására vonatkozó kérelemnek meg kell érkeznie az UIM Titkárságára a naptárban 
szereplő napot megelőző 90 napon belül. Az új időpont nem kevesebb, mint 30 nappal a kérelem 
beérkezését követően kerül jóváhagyásra és kihirdetésre az UIM által. 
A versenynaptárban szereplő dátumot megelőző 90 napban a dátum nem változtatható. A 
versenyt törlik, vagy közönséges versenyként kerül megrendezésre, de a bejegyzési díjat nem 
térítik vissza. 
Törlés: ha a címet, vagy a versenyt legalább 90 nappal a naptári időpont előtt törlik, a bejegyzési díj 
50%-át visszatérítik. Későbbi törlés esetén nincs visszatérítés. A törölt címet úgy kezelik, mint a még 
nem kért címet. 
Ha a címet adó versenyt a naptári időpontot megelőző 30 napon belül törlik, a Nemzeti Szövetség nem 
kap engedélyt címet adó verseny szervezésére a következő évben. 
Minden osztályban jóváhagyott és lefoglalt „Vízi Fesztivál” esetében a következők érvényesek: 
- nincs elkésett kérelem  
 
- nincs időpont változtatás  
- nincs visszatérítés törlés esetén 
- a sorozat semelyik állomását sem lehet áthelyezni, kivéve abban az esetben, ha a Vízi 
Fesztivált még az előtt törlik, hogy a Nemzetközi Motorcsónak Szövetség Közgyűlése 
véglegesítette a versenynaptárt, illetve ha a vonatkozó díjak megfizetése határidőig (azaz a 
rendezvény előtt 12 hónappal) nem történik meg (101.01. sz. szabály)  
Közönséges versenyek: 
Elkésett kérelem: bejegyzési díj 25%-kal emelkedik  
Időpont változtatás: bejegyzési díj 25%-kal emelkedik  
Törlés: Ha a versenyt legalább 30 nappal a naptári időpont előtt törlik, a bejegyzési díj 50%-át 
visszatérítik. Későbbi törlés esetén nincs visszatérítés.  
 

102 - UIM KÜLDÖTT 

102.01 - ÁLTALÁNOS 
Minden nemzetközi címet adó versenyen egy UIM küldött jelenléte szükséges. A FORMA 1-nél két 
küldött szükséges. 
A küldöttnek a lehető legnagyobb gondossággal kell ellátni feladatát.  
Ahogy az UIM megkapja a küldött beleegyezését, az Adminisztratív Titkárság levélben tájékoztatja a 
Nemzeti Szövetséget, hogy a küldött lett kijelölve a levélben hivatkozott versenyekre. 
Küldött nem jelölhető a saját Nemzeti Szövetsége által rendezett versenyre, hacsak a Cominsport egyet 
nem ért a jelöléssel. 
Az UIM küldöttnek a szervező országhoz közeli országból kell érkeznie, nem másik földrészről. 
A Nemzeti Szövetségeknek minden évben meg kell küldeni a küldött jelöltek listáját az UIM Titkárságra az 
alábbi adatokkal: 
- Név, cím, telefon- és faxszám/vagy e-mail  
- beszélt nyelvek  
- olvasott és megértett nyelvek  
 
- mikor áll rendelkezésre 
 - sport és technikai dolgokkal kapcsolatos ismeret 



 
102.02 - FELADATOK  
Az U.l.M. küldött: 
- segít a helyi szervezőknek, legfőképp a Nap Felelősének  
– szavazattal rendelkező tagja a nemzetközi zsűrinek  
- amennyiben két Küldött van, csak az egyikük szavazhat 
- jóváhagyja az előzetes program utolsó percben eszközölt módosításait 
- ellenőrzi, hogy a pálya megfelel-e az engedélyezettnek 
- Nap Felelősével, a Nap felelősének helyettesével és a második küldöttel részt vesz bármilyen fontos 
döntések meghozatalában a verseny alatt  
- A Nap felelősével, a főszervezővel részt vesz sürgős döntések meghozatalában a szervezés egészét 
érintő kérdések tekintetében 
Az UIM küldött jogosult a Nap felelősével és a verseny szervező bizottságával szemben fellépni, ha a 
biztonsági feltételeket nem teljesítik. Bizonyos esetekben jogosult kérni, hogy a verseny kerüljön 
felfüggesztésre, ha a biztonsági körülményeken nem javítanak. 
Amennyiben egy verseny felfüggesztésre kerül, az UIM a továbbiakban nem felelős a további 
versenyekért/futamokért, és amennyiben ez egy UIM címet adó verseny, akkor az eredmények 
semmisek és érvénytelenek. További eljárás lehetséges az érintett Nemzeti Szövetség ellen. 
Az UIM küldött kizárólagos joga megítélni az üzemanyag törvényességét minden rendelkezésére álló 
vizsgálat alapján. 
IRÁNYELVEK az UIM küldötteknek:  
- A küldöttnek mindig szem előtt kell tartania, hogy ő az UIM egyedüli képviselője.  
Az első verseny/gyakorló nap előtt egy találkozót kell tartani a küldött és a verseny szervezőinek és a 
támogató (ha van) részvételével, hogy a verseny szervezést minden szempontból felülvizsgálják. A 
találkozó időpontja 18.00 óra, hacsak máshogy nem egyeznek meg. 
A küldöttnek kérnie kell a következőket: 
* program  
* zsűri tagok és Nemzeti Szövetség küldötteinek listája 
* nevezettek listája névvel és nemzetiséggel.  
 
- Találkoznia kell a Nap Felelősével és a Zsűri Elnökével.  
- Segítenie kell a Nap Felelősét hogy megoldja a versennyel kapcsolatos problémákat. 
- Jelen kell lennie minden versenyzői eligazításon  
- Ellenőriznie kell és jóvá kell hagynia, hogy a versenypálya megfelel-e az UIM előírásainak, valamint az 
előzetes előírásoknak. Ezt a Nap Felelősével és/vagy biztonsági bíróval és a versenyzők hivatalos 
képviselőjével együtt kell végrehajtani.  
- A verseny alatt szoros kapcsolatban kell lennie a Nap Felelősével és meg kell győződnie arról, 
hogy minden rendben, az UIM. szabályainak megfelelően történjen. 
- Biztosítania kell a zsűri gyors összeülését, és hogy bármely büntetés az UIM szabályainak 
megfelelően kerüljön kiszabásra.. 
- Baleset esetén minden információt meg kell szereznie a sérültek állapotáról és teljesen kitöltött UIM. 
baleseti adatlapot kell küldenie az UIM-nek amilyen gyorsan csak lehet. 
- A verseny befejezése után minden eredménylistáról és dokumentumról másolatot kell kapnia és 
azt továbbítani kell az UIM-nek. 
- Jelen kell lennie a győztes hajó műszaki ellenőrzésénél.  
- Ellenőriznie kell a hajók mérlegelését (ha lehetséges) vagy meg kell kapnia a vonatkozó adatokat.  
- Fenntartja a jogot bármely érintett ECU/CDI egység cseréjére amennyiben azt az UIM 
rendelkezésre bocsátja (ld. 502.04 sz. szabály). 
- Jelen kell lennie a díjátadón.  
- Ő adja át az UIM díjakat a győzteseknek. 
 
102.03 - A VERSENY UTÁN 
A versenyt követő 10 napon belül a hivatalos űrlap kitöltésével megküldi jelentését az UIM 
Titkárságának. A verseny hivatalos eredményeit csatolnia kell a jelentéshez.  
A küldöttek jelentései, beleértve a balesetekről szóló jelentéseket is, bizalmas anyagként kerülnek 
kezelésre és csak az UIM céljaira használhatók fel, nem továbbíthatók a sajtónak, vagy 
semmilyen egyéb formában nem hozhatók nyilvánosságra. 



Amennyiben bármely küldött nem jut hozzá a szükséges adatokhoz és eredményekhez, hogy 
továbbítsa azokat az UIM-nek, ezt a tényt fel kell tüntetnie a jelentésében, és sürgetnie kell a 
szervezőket, hogy ők maguk küldjék el valamennyi kért dokumentumot az UIM Titkárságára amilyen 
gyorsan csak lehet.  
 
A küldöttek jelentésének másolatát az UIM megküldi a Sport/Műszaki/ Biztonsági Bizottságok Elnökének, 
a Cominsport valamennyi tagjának és a szervező Nemzeti Szövetségnek amilyen gyorsan csak lehet.  
A rendező (Nap Felelőse) jelentésének egy példányát csak a Cominsport Elnökének kell 
megküldeni. 
 
102.04 - ELHELYEZÉS ÉS UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 
A Nemzeti Szövetségnek emlékeztetni kell a szervezőket, hogy a küldöttet egy jó szállodában kell 
elhelyezni a verseny egész időtartalma alatt, ahogy azt feladatának teljesítése megkívánja. Az 
elszállásolás költségei a szervezőket terhelik. 
Az utazási költségeket a küldött lakhelyétől a verseny helyszínéig a szervezőknek a turista 
osztályú retúr repülőjegy ára alapján kell megtéríteni. 
Amennyiben a szervezők nem tudják biztosítani a küldött étkeztetését és helyi közlekedését, 30 € napi 
díjat kell fizetni részére. 
További költségeket nem kell a küldött részére megtéríteni, hacsak erre vonatkozóan kifejezett 
megállapodás nem születik a szervezők és a Küldött között. 
A költségtérítést a szervezőknek közvetlenül a küldöttnek kell megfizetniük elutazás előtt. 
Amennyiben a szervezők ezt elmulasztják, a küldött az UIM-hez nyújthatja be a számlát. Ezt 
követően az UIM a szervezők Nemzeti Szövetségéhez benyújt egy ezzel egyenértékű számlát 
plusz 10%-os pótdíjat. A számlát 30 napon belül ki kell egyenlíteni az UIM-nél. 
 

103 - UIM ÁLTAL ELISMERT VERSENYEK 
Az UIM a következő eseményeket ismeri el:  
- Címet adó nemzetközi versenyek  
- Közönséges nemzetközi versenyek 
- Nemzetközi pályaversenyek 
- Nemzeti versenyek  
- Magán- és klub események  
 

104 – NEM JÓVÁHAGYOTT ESEMÉNYEK 
Nem az UIM szabályai szerint szervezett versenyek nem kerülnek elismerésre, és valamennyi hivatalos 
személyt és versenyzőt, aki ilyen versenyen részt vesz, felfüggesztenek, vagy kizárnak, ha a 
szabálysértés újból előfordul. 
Ugyanez vonatkozik a Nemzeti Szövetségek által jóvá nem hagyott motorcsónak rendezvényekre 
is. 
Ha bármely versenyző a Nemzeti Szövetség által nem engedélyezett, vagy betiltott versenyen 
vesz részt, a Nemzeti Szövetség meghatározott időre felfüggesztheti. 
Amennyiben egy nemzetközi találkozót egy nem tagszervezet klub szervez, mely nem kért engedélyt a 
találkozó megszervezésére, a Nemzeti Szövetségnek az alábbi kötelezettségei vannak: 
 
- Értesíti a szervező klubot, hogy a versenyzőket felfüggesztheti 
 
- Értesíti a versenyzőket, hogy felfüggesztésre kerülhetnek saját országukban, ha a Nemzeti Szövetség 
által nem engedélyezett versenyen vesznek részt, később kérheti az UIM-től, hogy más országokra is 
terjessze ki a felfüggesztést.  
Az UIM naptárába be kell jegyeztetni azt a nemzeti versenyt, vagy „meghívásos” versenyt, melyekre 
külföldi versenyzőket is meghívnak résztvevőnek, különben engedély nélküli versenynek számít. Az ilyen 
versenyre meghívott versenyzők elveszíthetik nemzetközi engedélyüket. Ne felejtsük, hogy nemzetközi 
engedéllyel rendelkező versenyzők csak akkor indulhatnak külföldi versenyeken, ha a Nemzeti 
Szövetségük erre engedélyt ad nekik. 

105 – CÍMET ADÓ NEMZETKÖZI VERSENYEK  
A címet adó versenyeknek öt kategóriája van: 
- Világbajnokságok  
- Világkupák  



- Kontinens bajnokságok 
- Kontinens kupák 
- Grand Prix versenyek 
- Nemzetközi Vízi Fesztivál rendezvények  Fesztivál rendezvények  
Megjegyzés: A Vízi Fesztivál rendezvényeken szerepelniük kell a következőknek: F 125, F 250, 
és/vagy F 350, F500. Mindezek az osztályok versenysorozatainak részeként. 
Megjegyzés: A Vízi Fesztivál rendezvényeken szerepelniük kell a következőknek: F 125, F 250, 
és/vagy F 350, F500. Mindezek az osztályok versenysorozatainak részeként. 
Minden osztályban és minden évben csak egy Világ Kupa és Kontinens Kupa lehetséges, amennyiben 
a kérdéses osztályban Világbajnokság vagy Kontinens Bajnokság nem kerül megrendezésre. 
Minden osztályban és minden évben csak egy Világ Kupa és Kontinens Kupa lehetséges, amennyiben 
a kérdéses osztályban Világbajnokság vagy Kontinens Bajnokság nem kerül megrendezésre. 
Országonként és évente csak egy Grand Prix rendezhető, kivéve, ha Világbajnokság futamát rendezik az 
adott országban. 
Országonként és évente csak egy Grand Prix rendezhető, kivéve, ha Világbajnokság futamát rendezik az 
adott országban. 
További osztályozás, cím és díjak adásához alacsony kibocsátási értékekkel bíró motorral versenyzők 
az S, T, P, PR és F4 címet adó osztályokban. Ugyanazokban az osztályban együtt kell versenyezni 
ezekért az UIM címekért. A minimális indulók száma 3. A távlati cél az, hogy idővel csak alacsony 
kibocsátású motorokat használó versenyzők kapjanak UIM címet, ha a címet adó verseny 
eredménylistáján megjelenő eredmények több mint 50%-ban alacsony kibocsátású motorral versenyző. 
A megvalósítás csak abban az osztályban történik meg és csak egy évvel később kezdődik. (azaz + 
50% 2009-ben ezután 2011-ben MINDEN motor alacsony kibocsátású) 

További osztályozás, cím és díjak adásához alacsony kibocsátási értékekkel bíró motorral versenyzők 
az S, T, P, PR és F4 címet adó osztályokban. Ugyanazokban az osztályban együtt kell versenyezni 
ezekért az UIM címekért. A minimális indulók száma 3. A távlati cél az, hogy idővel csak alacsony 
kibocsátású motorokat használó versenyzők kapjanak UIM címet, ha a címet adó verseny 
eredménylistáján megjelenő eredmények több mint 50%-ban alacsony kibocsátású motorral versenyző. 
A megvalósítás csak abban az osztályban történik meg és csak egy évvel később kezdődik. (azaz + 
50% 2009-ben ezután 2011-ben MINDEN motor alacsony kibocsátású) 
Az UIM engedélye nélkül egy verseny nem lehet címet adó verseny, mivel az UIM állítja össze az éves 
verseny listát a hivatalos naptárban. 
Az UIM engedélye nélkül egy verseny nem lehet címet adó verseny, mivel az UIM állítja össze az éves 
verseny listát a hivatalos naptárban. 
A Formula Future és az American Power Boat Association osztályainak kivételével, amennyiben 
egy UIM címet adó versenyen csak 5, vagy annál kevesebb hajó vesz részt 2-nél kevesebb Nemzeti 
Szövetségtől, akkor csak a verseny eredmény fog szerepelni. Ez nem kerül hivatalosan elismerésre 
az UIM által ezért nem is kerül be az UIM eredmények közé. A szervezők mérlegelhetik, hogy 
fizetnek-e pénzdíjat és/vagy utazási/indulási pénzt. A szervező a bejegyzési díj 50 % -t visszakapja 
jóváírásként. Megbízhatósági címek odaítélése esetén (ahol a sorozat eredményét egynél több 
verseny alapján határozzák meg), az összes, versenyen részt vett hajót számításba lehet venni, 
hogy a minimális résztvevői létszámnak eleget tegyenek.  

A Formula Future és az American Power Boat Association osztályainak kivételével, amennyiben 
egy UIM címet adó versenyen csak 5, vagy annál kevesebb hajó vesz részt 2-nél kevesebb Nemzeti 
Szövetségtől, akkor csak a verseny eredmény fog szerepelni. Ez nem kerül hivatalosan elismerésre 
az UIM által ezért nem is kerül be az UIM eredmények közé. A szervezők mérlegelhetik, hogy 
fizetnek-e pénzdíjat és/vagy utazási/indulási pénzt. A szervező a bejegyzési díj 50 % -t visszakapja 
jóváírásként. Megbízhatósági címek odaítélése esetén (ahol a sorozat eredményét egynél több 
verseny alapján határozzák meg), az összes, versenyen részt vett hajót számításba lehet venni, 
hogy a minimális résztvevői létszámnak eleget tegyenek.  
A Vízi Fesztiválok részét képezik az „0” osztályok 125/250 és/vagy 350  a sorozatokra vonatkozó 
szabályok szerint  és az 500-as osztály (500 az F500 szabályok alapján). Nemzeti Szövetség 
jelentkezése abszolút elsőbbséget élvez minden más jelentkezés előtt ezen osztályokban (101.03 
szabály). Mindazonáltal az UIM engedélyezhet egy darab címet adó versenyt. 

A Vízi Fesztiválok részét képezik az „0” osztályok 125/250 és/vagy 350  a sorozatokra vonatkozó 
szabályok szerint  és az 500-as osztály (500 az F500 szabályok alapján). Nemzeti Szövetség 
jelentkezése abszolút elsőbbséget élvez minden más jelentkezés előtt ezen osztályokban (101.03 
szabály). Mindazonáltal az UIM engedélyezhet egy darab címet adó versenyt. 
  
Az UIM céljai közé tartozik a címet adó versenyek védelme, ezért a Bizottság visszautasíthat bármely 
versenyeket, melyek ugyanabban az időben kerülnének megrendezésre. Az ilyen visszautasítást csak a 
tiltakozó Nemzeti Szövetség kifejezett kérésére közlik. 

Az UIM céljai közé tartozik a címet adó versenyek védelme, ezért a Bizottság visszautasíthat bármely 
versenyeket, melyek ugyanabban az időben kerülnének megrendezésre. Az ilyen visszautasítást csak a 
tiltakozó Nemzeti Szövetség kifejezett kérésére közlik. 
  

106 – NEMZETKÖZI BAJNOKÁGOK, VILÁG- ÉS KONTINENS KUPÁK 106 – NEMZETKÖZI BAJNOKÁGOK, VILÁG- ÉS KONTINENS KUPÁK  

106.01- ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  
A Világbajnokságok minden UIM osztály és A.P.B.A. osztály előtt nyitottak. Minden osztályban évente csak 
egy Világbajnokság lehet. Ilyen bajnokság megszervezésére vonatkozó kérelmet időben be kell nyújtani. A 
Világbajnokságok rendezéséről a Sport Bizottság fog dönteni. 
A fenti szabály alól nincs kivétel. 
Az UIM Formula Világbajnokságokat hozott létre a F1, F2, F500 F4, illetve Formula Európa 
Bajnokságokat, F250, F1000, Formula R 1000, F125  F350 és Formula OSY. részére. Mindegyik 
sorozatként kerül megrendezésre, kivéve F 125, F 250, F 350, F 500, amelyek együtt futnak a megjelölt 
Vízi Fesztiválokon. Mindegyik sorozatként fut. 
0125-től 0700 osztályokban UIM Világ- és Kontinens Bajnokságok vannak, mely versenyek csak 
Cominsport jóváhagyásával, a Cominsporttal egyeztett UIM pálya listában szereplő pályán kapnak 
engedélyt.  
UIM versenypálya számára minimum feltételek:  
KIZÁRÓLAG „0” - 0700 osztály kiosztásához  
A következők kötelező jellegűek: 
1) Egy időben versenyző regisztrált hajók minimális száma: 14 
2) Nincs indító óra -   
3) Megfelelő hosszúságú és szélességű stég. Nagyon szilárdnak kell lennie a hajók biztonságos 
vízrebocsátásához.  
4) Szervezési garanciák:  



a) UIM szabályai szerinti teljes körű orvosi segítség  
b) UIM szabályoknak megfelelő, tapasztalt szervezés  
c) Számítógépes időmérő berendezés és tapasztalt személyzet  
d) Megfelelően ellenőrzött depó terület szilárd felületen  
e) Megfelelő illemhelyek és zuhanyzók (melegvizes)  
További pontok kerülhetnek felvételre a tapasztalatok alapján.  
Azt követően, hogy a bajnokok kérték saját Nemzeti Szövetségüktől, és ezt a kérést a Nemzeti 
Szövetség továbbította az UIM Titkárságához, az UIM „bajnoki bizonyítványt” küld. 
Ezen bizonyítvány kiállításának költségét évente a Közgyűlés állapítja meg, és a Nemzeti 
Szövetségnek kell megfizetnie az UIM részére, mikor a kérelmet beadja. 
A bajnokok listája évente kerül kiadásra. 
Az UIM és a Nemzeti Szövetség szabályzatai alkalmazandók bármely olyan pontban, melyről ezen 
szabályzat nem rendelkezik.  
Egy nem európai versenyző akkor lehet Európa Bajnok, ha több mint két éve van európai verseny 
engedélye. Ugyanez igaz a többi kontinensre. 
Egy nem európai versenyző akkor indulhat bármely UIM európai címet adó versenyen, ha: 
a) az sorozat  
b) ha a versenyző ugyanazon feltételekkel versenyez bármely pénzdíjért és/vagy kupáért.  
c) nem gyűjthet pontokat a sorozatokhoz  
d) eredményei nem lesznek figyelembe véve a végső sorozatokba történő bejutáshoz szükséges 
pontok számításánál.  
Közvetlenül a Bajnokság után a Bajnok nevét faxon és/vagy e-mailben el kell küldeni az UIM 
Titkárságára. 
A versenyzőknek a nevezés ingyenes. 
 
106.02 – PÁLYA REGISZTRÁCIÓ 
UIM címmel felruházott verseny esemény rendezésére vonatkozó engedélyt CSAK akkor adnak, ha 
a verseny olyan pályán kerül lebonyolításra, melyet a Nemzeti Szövetség elismert, és az UIM 
nyilvántartásba vett. 
Minden Nemzeti Szövetségnek jóvá KELL hagynia az ilyen pályákat és listát kell küldenie az UIM-nek 
(frissítve minden 4 évben). Minden listának tartalmaznia kell a következő adatok MINDEGYIKÉT angol 
nyelven: 
A pálya grafikus TERVRAJZÁT (1:500 … 1:2 000)  méretarányosan ábrázolva és földrajzilag észak felé 
jelölve, amely pontosan mutatja: 
a ) A versenypálya legkisebb mélysége  
b ) MINDEN versenybója helyzetét  
c ) Célvonal helyzetét  
d ) Stég/Part vagy startvonal helyzetét (ha alkalmas) 
e ) Versenypálya haladási irányát  
f ) Egyéb akadályok pontos helyét   
g ) Bármely más bója helyét, mely nem tartozik a versenyhez  
h ) Versenybíróság helyét  
i  ) Vízrerakás helyét … daru/ lejtő 
j  ) Depó területét 
k )  Nézőktől elzárt területet stb. (ld. rajz)  
I )   Mentő helyét és a SZABAD útvonal biztosítását  
m) ALTERNATÍV versenypálya (ha van) csak „vis major” esetére   
 
n ) Helyszín tengerszint feletti magassága.  
o) Környező területről színes fényképek (partszakasz, védőgátak és egyéb)  
p) Árapály térkép a vonatkozó verseny időtartamára  



q) Verseny kategóriák  
r) Minden verseny osztályban/kategóriában a hajók száma  
s) Zajszint mérő elhelyezése  
Minden lehetséges megengedett osztály listája. Minden osztályban a versenyezni engedett hajók 
MAXIMÁLIS számának feltüntetésével. 
Körversenyeknél a hidakat a versenypályánál el kell kerülni. Ha elkerülhetetlen, a minimális 
távolságnak 50 m szélességűnek kell lennie a hydro osztályban, és 80 m szélességűnek egyéb 
osztályoknál, valamint 15 m függőleges távolság szükséges, kivéve az endurance versenyeket. 
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a nézők minimális távolsága (méterben)  

KÉRDŐÍV A PÁLYA REGISZTRÁCIÓHOZ - 106.02 CIKK  

Ez a kérvény csak akkor kerül elbírálásra ha a pálya rajzához a 106.02 pontban foglalt minden kért 
adatot csatolják. 

Kérjük megküldeni: egy kétszeres helyszínrajzot méretarányos grafikus ábrázolással – A3-as színes 
másolat – fényképeket a partról, vagy egyéb jelentős dologról legkésőbb február 28-ig vagy a verseny 
megelőző 90. napig. 
 
Kérjük vegye figyelembe továbbá a 106.01, 302.01, 307.01, 307.02, 313.03 pontokat, illetve az UIM 
Körversenyek Versenyszabályzata kék mellékletében lévő vonatkozó részeket. 
ORSZÁG :  
HELYSÉG :  
VÍZ JELLEGE/MINŐSÉGE :  
VERSENYPÁLYA TELJES HOSSZA :  
BÓJÁK SZÁMA :  
FORDULÓ BÓJÁK LEÍRÁSA :  
VERSENYPÁLYA MINIMÁLIS MÉLYSÉGE : Stég:  Versenypálya: 
VERSENYPÁLYA MINIMÁLIS SZÉLESSÉGE :  
PART MAGASSÁG :  
VÍZRERAKÁS :  
KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA ELÉRHETŐ HELY: 
KÖZÖNSÉG VÉDELME: 
HELYSZÍN TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁGA: 



VERSENY KATEGÓRIÁK:  
VERSENYHAJÓK SZÁMA:  
N. SZ. PECSÉT Regisztráció : UIM PECSÉT 
Regisztráció versenyre: Regisztrációs szám :  
 

107 - VILÁGBAJNOKSÁG  
Az UIM Sport Bizottsága által odaítélt Világbajnokságokat a Kontinens Bajnokságokra vonatkozó 
szabályok szerint futják.  
 
Annak érdekében, hogy elkerüljenek bármilyen a címek értéke körüli zavart, nincs Világbajnokság ha 
ilyen Bajnokságot rendeznek a Formula rendszerben. 
 

108 – KONTINENS- ÉS VILÁGBAJNOKSÁGOK  

108.01 – BAJNOKSÁGOK SZÁMA  
Évente, osztályonként és kontinensenként egy bajnokság lehet (kivéve sorozatversenyeknél) de csak azon 
osztályokban, melyeket a Sport Bizottság legalább 13 hónappal a vonatkozó év előtt elismert. 
A Kontinens- és Világbajnokságok rendezési joga évente a jelentkező tagországok Angol neve 
kezdőbetűje szerinti ABC sorrendben változik. Azonban, amennyiben a Nemzeti Szövetségek Vízi 
Fesztivál rendezésére pályáznak, nincs ilyen körforgó.  
 
2011-ben a Vízi Fesztiválok 3 vagy 4 osztályt tartalmazhatnak. 
Egy Vízi Fesztiválnak ahol 4 osztály vesz részt, tartalmaznia kell a következő sorozatok egy 
fordulóját Európa Bajnokság: F 125, F 250 F 350 osztályok esetében és egy fordulót az F 500 
esetében a  Világsorozatban.  
Egy Vízi Fesztiválnak ahol 3 osztály vesz részt, tartalmaznia kell a következő sorozatok egy 
fordulóját Európa Bajnokságban: F 125 és  F 250 vagy F 350 és egy fordulót az F 500 esetében a  
Világsorozatban. 
Minden jelentkezést egyedül a Cominsport bírál el az aktuális szervező érdemeinek előterjesztése, a 
helyszín, lehetőségek, dátum/időpont, a Cominsport hydroplán munkacsoportja korábbi minősítése és 
hozzájárulása alapján. Nincs limitálva az egy Nemzeti Szövetség számára engedélyezhető Vízi 
Fesztiválok száma. 
Ha egy nemzet visszautasítja bajnokság szervezését, a rotációban következőt veszik számításba.  
Amennyiben egy ország egy adott évben jelentkezik UIM címet adó verseny szervezésére, de nem 
tudja megrendezni azt, a körforgás szempontjából úgy tekintik, mintha megrendezte volna. 
 
108.02 – EURÓPA BAJONKSÁG SOROZATOK  
Az Európa Bajnokság egy sorozat. A következő sorozatok képezik a Vízi Fesztiválok részét: 
- O 125 Formula 125 (4 verseny- 4 futam) 
- O 250 Formula 250 (4 verseny – 4 futam) 
- O 350 Formula 350 (4 verseny – 4 futam) 
Egyéb osztályok: 
- FR 1000 Formula R 1000 (legfeljebb 4 versenyes sorozat) 
A Bajnokságok minden fordulóját az UIM versenyszabályzat 108 pontja alapján kell futni. 
Értékelés: annak érdekében, hogy az Európa Bajnokság általános értékelése megtörténjen, a győztes 
versenyző a következők szerint fog pontot kapni: 20/17/15 … (lásd F500 – 3 szabály) 
Amennyiben bármilyen vita adódik a fenti szabály alkalmazásával kapcsolatban az útmutatást a 
következők adják: 
1) F500 szabályok 
2) UIM rendes szabályai  
A sorozatok utolsó futamánál az 1-2-3 helyezettek medálját az UIM biztosítja. 
Nemzetközi engedélyükben szereplő, nemzetiség alapján külföldinek minősített versenyzők: Azon 
versenyzők akik sikeresen indulnak bármelyik előfutamon és versenyen, a következő utazási pénzt 
kell, hogy megkapják: 



Formula R1000 100 € 
Formula 250 160 € 
Formula 125 160 € 
Formula 350 160 € 
Amennyiben egy versenyző több mint egy osztályban vesz részt egy összetett sorozatban, a 
szervezőknek lehetősége van csak egy nevezésért fizetni, amennyiben ez megemlítésre került a 
versenykiírásban. Amennyiben az érintett osztályokban a rajtpénzek eltérőek, a rendező köteles a 
magasabb összeget kifizetni.  
 
108.03 - NEVEZÉSEK  
Minden Nemzeti Szövetség a saját szabályai szerint jelölhet versenyzőket. 
A nevezéseket saját Nemzeti Szövetségükön keresztül kell elküldeniük a szervezőnek legkésőbb a 
verseny megkezdését megelőző 28. napig. Amennyiben elmulasztják ennek a határidőnek a betartását, 
az azt eredményezheti, hogy a versenyző elveszti a rajtpénzre való jogosultságát.  
 
108.04 – FUTAMOK ÉS TÁVJUK  
Egy bajnokság csak Nemzetközi verseny keretében tartható. A versenynek négy futamból kell állnia. 
Minden futamnak a következő hosszúságúnak kell lennie: 
6 - 8 km a OSY 400, JT 250, T250, GT 15, GT 30, O 125, O 175 osztályokban. 
12 - 17 km   farmotoros hajóknál 250cc - 700 cc  
1000cc feletti belmotoros hajóknál 
minden osztálynak az S.P.T.- ben  550 cc-ig  
F - 4S esetében 
20 - 30 km farmotoros hajóknál 850 cc felett  
20 - 25 km az összes többi osztálynak  
Legalább egy órás időintervallummal az egyik futam befejezése és a következő indulása között. 
 
108.05 – SZERELÉS ÉS ELLENŐRZÉS  
A szerelés engedélyezett. Az alkatrészek cseréje (kivéve a forgattyúház) engedélyezett, de egy 
műszaki felügyelő jelenlétében kell elvégezni. Azokban az osztályokban, ahol a hajtómű(vek), vagy 
motor(ok)  esetében korlátozások vannak, a cserét csak eredeti alkatrészekkel lehet elvégezni. 
Amennyiben a szükséges, a cserét csak az ellenőrzött területen kívül lehet elvégezni, azt egy műszaki 
felügyelő jelenlétében kell végezni.  
Több fordulós versenyeknél a komplett motorcsere lehetséges: amennyiben ez az időmérő előtt 
történik, nincs büntetés.  Amennyiben időmérő után, a stég végétől kell indulni. Ha az első futam 
után vagy még később, minden megszerzett pont elveszik. Következő fordulóban nulla ponttal indul. 
Verseny után az első helyezett hajót és futóművet egy műszaki bírónak ellenőriznie kell. Megfelelő 
számú hajónak a „parc fermé”-ben kell maradnia a győztes kihirdetéséig. 
 
108.06 - EREDMÉNYEK  
Az eredménybe a versenyző négy futamából a három legjobb futam eredményét számítják be. 
Amennyiben vis major esetén (rossz idő stb.) a futamok számát vagy azok hosszát csökkentik, a 
végeredmény az érvényes verseny eredménye. 

Minden osztálynak külön kell versenyezni, még akkor is, ha ugyanahhoz a sorozathoz tartoznak is. 

Bajnokságok versenyeit nem lehet más nevű kupákért vagy trófeákért vívott versenyekkel 
összekapcsolni. 

A rendező klub egy arany – ezüst – bronz érmet ad a legjobb három versenyzőnek, kivéve amikor az 
UIM biztosítja az érmeket (Világbajnokságok és Formula Európa Bajnokságok esetében). 

Egyéb díjak is adhatóak. 

Az a  versenyző, aki indul a Kontinentális Bajnokságon, nem kényszeríthető arra, hogy az esemény 
keretében megszervezett más versenyeken is induljon. 

Amint az eredményeket megerősítik, a Nemzeti Szövetség ezeket az eredményeket továbbítja az 
UIM Titkárságára. Ebben elhelyezhető legfeljebb 10 fénykép is. 



Az eredményeket nyomtatni, vagy gépelni kell. Az eredményeknek tartalmazniuk kell a helyezést, a 
versenyző nevét, országát, az időt/köröket és a pontokat. További információ, pl. szponzor, hajó; 
megemlíthető. 

Ha egy igazoltan alacsony kibocsátású hajtóművel ellátott hajó versenyzett, a hajtómű gyártóját a motor 
modell számával együtt meg kell említeni a végeredményben és a küldött jelentésében. 

 

111 TARTALÉK SZÁM 
 
112 - GYORSULÁSI VERSENYEKRE (DRAG RACES) VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
112.01 - Definíciók 
A „DRAG RACING” kifejezés egy, az Egyesült Államokból származó speciális versenytípust jelöl, 
elnevezése az amerikai szerelők által használt szlengből származik. 
 
A drag racinget eleinte motorversenyzők űzték, mára a motorcsónak sport rajongói is átvették. 
 
A különböző UIM sorozatokban és osztályokban, valamint az Amerikai Motorcsónak Szövetség 
sorozataiban és osztályaiban elért világcsúcsokat, beleértve a drag rekordokat is, az UIM ismeri el. 
Az UIM versenyszabályai érvényesek minden, az Amerikai Motorcsónak Szövetség Évkönyve 1. 
kötetében (1.fejezet: Versenyszabályok) nem említett kérdés vonatkozásában.   

120 – VERSENYZÉSI ENGEDÉLYEK  

120.01 – KÖTELEZŐ ENGEDÉLY  
A Nemzeti Szövetség által kiadott nemzetközi verseny engedélye nélkül egy versenyző sem vehet 
részt UIM versenyeken, és nem állíthat fel illetve javíthat meg UIM rekordokat nemzetközi 
hajóosztályban.  
Nemzetközi versenyengedély vagy Szuperlicenc megszerzéséhez az engedélyesnek a következő 
nyilatkozatot kell aláírnia:  
 
“Alulírott... Engedéllyel rendelkező versenyző (licenc száma    ), az UIM fennhatósága alá tartozó 
eseményen a szervezők által rögzített bárminemű felvételnek a további, sajtóban, rádióban vagy 
televízióban való felhasználásából eredő jogaimat átengedem az UIM-nek. Mindazonáltal a jog az 
aláíró tulajdonában marad.”  
 
120.02 - NYILVÁNTARTÁS  
A Nemzeti Hatóság minden évben összeállítja azon személyek listáját, akik részére engedélyt adott ki; 
és ezt megküldi az UIM Titkársága részére.  
A listának tartalmazni kell a következőket: családinév és keresztnév, cím és e-mail, osztály(ok), csak 
nemzetközi engedély estében.  
Ezen listákat el lehet küldeni más Nemzeti Szövetségek részére is.  
A Nemzeti Szövetség évente engedélyszámot ad a listán szereplő tulajdonosoknak és 
versenyzőknek.  
Aki engedélyt akar szerezni, annak klubján keresztül a Nemzeti Szövetséghez kell fordulnia.  
Az engedélyt a Nemzeti Szövetség adja ki, és döntésétől függően az nemzetközi vagy nemzeti 
engedély lesz. Az engedély tulajdonosoknak rendelkezniük kell UIM Szabálykönyvvel. Nemzetközi 
megbízhatósági versenyeken, a címmel felruházott és címmel fel nem ruházott versenyek esetén 
is, hajónként, nem pedig versenyzőnként kell egy példánnyal rendelkezni. 
Bármely Nemzeti Szövetség versenyengedélyt adhat: 
: - saját állampolgárainak,  
- az UIM-hez társult más országok állampolgárainak az adott ország Nemzeti Szövetségének 
beleegyezésével.  
Az UIM jóváhagyásával a Nemzeti Szövetség engedélyt adhat olyan országok versenyzőinek is, 
amelyek még nem társultak az UIM-hez.  
A versenyzők csak egy Nemzeti Szövetség engedélyével rendelkezhetnek. 



 
A Nemzeti Szövetség megtagadhatja az engedély kiadását. Erről a tényről értesíteni kell minden 
társult klubot és az UIM-et.  
 
120.03 – AZ ENGEDÉLYEK ÉRVÉNYESSÉGE  
Az engedélyek minden év január 1-től december 31-ig érvényesek, kivéve ha a helyi körülmények 
más időpontokat indokolnak, de az érvényességi időt – ami mindig egy év – fel kell tüntetni az 
engedélyen.  
Az engedély minden, az UIM-hez társult országban érvényes és vele tulajdonosa bármely társult 
országban szervezett versenyen indulhat, feltéve, hogy eleget tesz az UIM általános versenyzési 
szabályaiban foglaltaknak.  
A speciális szabályok szerint tartott rendezvényeknél azonban az engedély tulajdonosának az adott 
szabályokat be kell tartania.  
 
120.04 – AZ ENGEDÉLY KÖLTSÉGE  
Az éves engedély árát a Nemzeti Szövetség határozza meg.  
 
120.05 – AZ ENGEDÉLYEK VIZSGÁLATA 
A tulajdonosnak minden találkozón a verseny bármely hivatalos személyének kérésére fel kell mutatnia 
engedélyét.  
 
120.06 – AZ ENGEDÉLY BEVONÁSA  
Az a versenyző, aki engedély nélküli találkozón vesz részt, elveszti engedélyét.  
Ha azonban az engedély nélküli találkozót nem annak az országnak a vizein rendezik, amelyik az 
engedélyt kiadta, mindkét érintett Nemzeti Szövetségnek kell megegyezni a felfüggesztés időtartamát 
illetően. Vita esetén végül az UIM dönt. 
 
120.07 - ÁLNÉV  
Álnév használatára a Nemzeti Szövetségtől lehet engedélyt kérni, amely ezt az álnevet az engedélyen 
feltünteti. 
Amíg az engedély tulajdonosa álnéven van bejegyezve, semmilyen versenyen nem vehet részt más 
néven. 
Az álnév megváltoztatása olyan eljárást jelent, mint az álnév felvétele. Aki álnevet választott addig 
nem térhet vissza igazi nevéhez, amíg ehhez a Nemzeti Szövetség nem adta beleegyezését és nem 
bocsátott ki új engedélyt. 
A versenyző csak saját nevén vagy az engedélyben bejegyzett álnéven versenyezhet. 
 
120.08 – SZUPERENGEDÉLY A VILÁG FORMULA SOROZAT VERSENYEIRE  
120.08.01 A szuperengedély megadása előtt a versenyzőknek 10 körversenyt kell futniuk 750 cm3-
nél nagyobb motorú katamaránnal S osztályban, vagy három versenyt 500 cm3-es vagy nagyobb 
motorú hajóval O osztályban. A frissített szabályok a kék oldalakon találhatók. 
120.08.02 Az F125, F250, F350, F500, F1000, FR1000, Formula OSY és F4-ben nincs 
szuperengedély, de a Nemzeti Szövetségek kötelesek február vége előtt elküldeni az UIM részére az 
ezen osztályokban és formulákban versenyezni kívánó versenyzőinek névsorát, címekkel együtt. 
120.08.03  Az UIM Titkársága akkortól kezeli a 120.08.02 pontban hivatkozott információkat, amikor 
azokat megkapta. 
 



200 – VERSENYEK SZERVEZÉSE  

200.01 – ÁLTALÁNOS RÉSZ  
Az alábbi testületek szervezhetnek motorcsónak eseményeket: Nemzeti Szövetségek; társult klubok, az 
UIM szerződött támogatóinak levelező tagjai  (a Nemzeti Szövetség beleegyezésével).  
Minden esemény a Nemzeti Szövetség ellenőrzése alá tartozik.  
A Nemzeti Szövetséghez való társulás az országos és UIM szabályok elfogadását jelenti.  
Az a klubtag vagy versenyző, akit felfüggesztettek, sem hazájában, sem más országban nem vehet részt 
semmilyen sporteseményen versenyzőként vagy hivatalos személyként, amíg a felfüggesztése tart.  
Az a tag vagy versenyző, aki az UIM-hez társult külföldi országban versenyen vesz részt, aláveti 
magát a rendező ország Nemzeti Szövetsége szabályainak.  
A nem társult országból származó tagot vagy versenyzőt azon ország állampolgárának tekintik, ahol a 
verseny zajlik.  
Minden klubnak, versenyszervezőnek, hivatalos személynek és versenyzőnek ismernie kell az UIM 
általános szabályait, továbbá a versenyekre és sorozatokra (helyi, országos ill. nemzetközi) vonatkozó 
szabályokat. Minden versenyen ott kell lennie az érvényes szabálykönyv két példányának és a naprakész 
módosításoknak. 
Minden Nemzeti Szövetségek és klubok által rendezett versenyre vonatkoznak az UIM versenyszabályai. 
Ezt minden szabályzatban és programban meg kell említeni. 
Az általános versenyszabályok és a rekordokra vonatkozó szabályok alkalmazandók minden nemzetközi 
sorozatnál. 
 
200.02 – A SZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSE  
Ellentmondó szabályok esetén a sorozatra és osztályokra vonatkozó szabályok érvényesek az 
általános szabályokkal szemben.  
Minden olyan esetben, amelyről a nemzetközi szabályok nem rendelkeznek, illetve amennyiben ezek 
a szabályokat láthatóan pontatlanul határozták meg, a Nemzeti Szövetségnek, a versenybizottságnak 
és a fellebbezési testületnek a vitatott rendelkezés szándékának megfelelően kell eljárnia.  
 

201 – SZERVEZŐ TESTÜLETEK  

201.01 – VERSENY BÍRÓSÁG  
Minden verseny a szervező klub ellenőrzése alatt áll, ami kijelöl:  
- egy szervező bizottságot, amely a találkozó általános és adminisztratív elemeiért felelős;  
- egy verseny bíróságot, ami magát a versenyt szervezi és felügyeli, és eldönti, hogy a versenyzők 
jogosultak-e indulni a versenyen.  
A versenybíróság tagjai a következők: Nap Felelőse (OOD), a Nap Felelőse helyettese, mentőszolgálat 
vezetője, versenytitkár, műszaki bírók.  
A versenybíróság és a zsűri döntései az UIM szabályain alapulnak, de mivel nem lehet olyan 
szabályokat hozni, amelyek minden esetre alkalmazhatóak, ezért a versenybíróságnak és a Zsűrinek 
meg kell akadályozni minden olyan nyerési kísérletet, ami nem a tiszta versenyzésre, a kimagasló 
sebességre és ügyességre épül.  
A szervező bizottság kijelöl egy bizottságot, ami az összes szükséges iratot, azaz mérési 
bizonyítványt, vezetői engedélyt, stb. ellenőrzi. Ez a bizottság igazolja azt is, hogy a hajók és a 
motorok megfelelnek a szabályoknak.  
Versenybíró, zsűritag, országos- vagy nemzetközi bizottsági tag nem avatkozhat be olyan 
probléma eldöntésébe, amelyben maga is érintett vagy érdekelt.   
Versenybírók a következők:  
1. Nap Felelőse (OOD);  
2. Nap Felelőse helyettese;  
3. Mentőszolgálat vezetője;  
4. Versenybíróság titkára;  
5. Műszaki bírók;  
6. Pálya- és bójabírók;  
7. Időmérők;  
8. Körszámlálók. 



 
201.02 – NEMZETKÖZI BÍRÓK LISTÁJA  
A nemzetközi Nap Felelősök (OOD) és nemzetközi zsűri elnökök névsora az UIM Titkárságon 
található.  
Évente legkésőbb szeptember 30-ig a Nemzeti Szövetségek megküldik a Titkársághoz új Nap 
Felelősöket és nemzetközi zsűri elnököket tartalmazó listájukat, illetve az előző éviekre vonatkozó 
megerősítést.  
A Nemzeti Szövetségek csak olyan versenybírókat javasolhatnak Nap Felelősének vagy nemzetközi 
zsűri elnöknek, akik az adott Nemzeti Szövetségnél rendszeresen minősítették magukat.  
A jelöltek bejegyzésének feltételei:  
a) személyi okmányok (személyi adatok, lakcím, telefon- és faxszám és/vagy e-mail cím)  
b) francia vagy angol nyelvismeret  
c) legalább 5 éves tapasztalat az adott tisztségben.  
Csak az UIM névjegyzékbe bejegyezett személyeket jelölhetik a Nemzeti Szövetséged az UIM címmel 
felruházott nemzetközi versenyein való tisztségek betöltésére.  
 
201.03 – A NAP FELELŐSE (OOD)  
A Nap Felelősének a szervező nevében kell felügyelnie a verseny rendezését. Rendet tart a pályán, 
megbizonyosodik arról, hogy minden szolgáltatás rendben működik, biztosítja, hogy minden 
megfeleljen a szabályoknak, hogy mindenki betartsa a program szerinti versenyszabályokat, továbbá 
összegyűjti a versenybírók és az időmérők jelentéseit, valamint minden más dokumentumot, ami az 
eredmények összeállításához szükséges.  
 
201.04 – A NAP FELELŐSÉNEK HELYETTESE  
Az OOD helyettese (a Nap Felelőssel együtt) koordinálja a biztonsági intézkedéseket szárazföldön 
(tűz) és vízen (hajók, legénység, anyagok). Ha szükséges, helyettesíti az OOD-t.  
 
201.04.01 – MENTŐSZOLGÁLAT VEZETŐJE  
Az mentőszolgálat vezetője felel a verseny területén – szárazon és vízen – lévő egészségügyi 
szervezetért.  
Az OOD-vel és helyettesével egyetértésben ellenőrzi a rendet a vészhelyzetben szükséges 
eszközöknél, mentőhajóknál, a mentőknél, a mozgó újraélesztő egységnél, az esetleges légi mentőknél 
és az elsősegély állomásnál.  
Vízben történő beavatkozás esetén az OOD-nek a verseny leállítására tett intézkedése után átveszi a 
mentés parancsnokságát.  
 
201.05 – A VERSENY TITKÁRA  
A verseny titkára az OOD megbízásából felelős a találkozó és a szervezés gyakorlati részéért, 
gondoskodnia kell arról, hogy a különböző tisztségviselők tisztában legyenek feladataikkal, és 
rendelkezésükre álljon minden szükséges dokumentum és felszerelés. Feladatai közé tartozik a 
dokumentumok összegyűjtése is.  
 
201.06 – VERSENYBÍRÓK FELADATAI 
A versenybíróknak csak a rájuk bízott feladatokat kell végrehajtaniuk.  
 
201.07 – A MŰSZAKI BÍRÓK  
A műszaki bírók meggyőződnek arról, hogy minden versenyzőnek van mérési bizonyítvány. Ők 
igazolják, hogy a hajótest és a motor megfelel a bizonyítványnak és a szabályoknak, továbbá 
ellenőrzik, hogy a versenyzők rendelkeznek-e a hajótest és a motor homologizációs lapjával.  
Ellenőrzik a hajók és a versenyzők biztonsági eszközeit a szabályok előírásai szerint.  
Külön figyelmet szentelnek az automata gyújtásmegszakító berendezésnek és annak, hogy a rajtszám 
megfeleljen a szabályoknak.  
Ellenőrzik az óra és a kamera összehangolását, ha van ilyen.  
A verseny után elvégzik a szükséges ellenőrzéseket és minden szabálysértést írásban jelentenek a 
Nap Felelősének.  
 
201.08 -  A BÓJA- ÉS PÁLYABÍRÓK  



Ők ellenőrzik, hogy a versenyzők betartják-e a versenyszabályokat. Minden szabálytalanságot 
haladéktalanul jelentenek az OOD felé rádión, valamint a verseny után írásban, az OOD pedig 
szükség esetén érvényt szerez a szabályoknak. A bója- és pályabírók csónakban is 
tartózkodhatnak. Ha nem csónakban tartózkodnak a pályán belül, akkor kettőre van szükség: egy 
a fordulónál belül, a másik a fordulónál kívül áll.  
 
201.09 – AZ IDŐMÉRŐK ÉS AZ INDÍTÓBÍRÓ  
Az időmérők: 
- befejezéskor kiszámolják minden versenyző versenyidejét;  
- a szükséges számítások után kialakítják a végső sorrendet és megadják az átlagsebességeket.  
- nemzetközi versenyeken legalább két időmérőre van szükség. Az eredményeket csak a Nap 
Felelősének kötelesek átadni;  
- az indítóbíró az OOD utasítására jelzi a startot.   
 
202 - VERSENYKIÍRÁS  

202.01 – KIKÜLDÉSI HATÁRIDŐ  
A szervező bizottság minden nemzetközi verseny előtt legalább 45 nappal köteles versenykiírást 
küldeni az UIM Titkárságra, a Nemzeti Szövetségeknek, továbbá a meghívott kluboknak és 
versenyzőknek. A versenykiírást az UIM küldötteknek is eljuttatják véleményezésre. Minden általunk 
javasolt módosítást legalább két héttel a verseny előtt végre kell hajtani.  
Ha a 45 napos határidőt nem tartják be, az eredeti díj kétszeresét kell megfizetni.  
A fenti kiírást a rendező ország nyelvén, valamint angol nyelven kell elkészíteni, és annak az alábbi 
információkat kell tartalmaznia:  
202.020 a szervező nevét és címét; 
202.021 a versenyen szereplő sorozatokat és hajóosztályokat; 
202.022 a rendezendő verseny(ek)et; 
202.023 a verseny(ek) helyszínét és időpontját; 
202.024 az egyes versenyek pályáját és méretarányos rajzát a 106.02. pontban megadott 
részletekkel együtt. Rajtolási módot: repülő- vagy állómotoros rajt, valamint a résztvevő hajók 
maximális számát.  
A nézőteret és a minimális távolságot a nézőtér és pálya között fel kell tüntetni a rajzon. Jelölni kell a 
természetes és mesterséges nézőtéri védműveket, mint kerítés, kikötők, stb.  
A pályát és a nézők helyét úgy kell kialakítani, hogy biztosítsák a nézők és versenyzők biztonságát. 
Nézők és csapattagok a verseny alatt nem lehetnek a vízben.  
202.025  hogy a versenyeket az UIM szabályai szerint rendezik;  
 
202.026 az UIM szabályaival összhangban érvényes speciális - további vagy módosított - 
szabályokat; 
202.027 a nevezések beküldésének határidejét és címét, ill. hogy a nevezés írásban, faxon vagy 
személyesen nyújtható be; 
202.028 a nevezési díj összegét, kivéve a kontinens- és világbajnokságokat, ahol nincs nevezési 
díj; 
202.029 az egyes versenyek díjaival kapcsolatos információkat; 
202.030 a versenykiíráshoz csatolt nevezési lapot, és azt, hogy hol és mikor lehet a versenyre 
vonatkozó utasításokat megszerezni; 
202.031 közlekedési lehetőségeket és kedvezményeket; 
202.032 - harmadik félnek okozott (versenyzők is benne vannak) személyi és anyagi kárra 
vonatkozó kötelező biztosítás feltételeit;  
- A szükséges minimális fedezet alsó határát;  
- a biztosítás által fedezett kockázatok jellegét;  
- azt, hogy elfogadják-e más Nemzeti Szövetségek biztosítását is, és ha igen, milyen nyelvűnek kell 
lennie;  
- a helyszínen fizetendő biztosítási díj összegét (maximum USD 90). - - Amennyiben a versenyzők 
biztosításáért fizetendő díj meghaladja az EUR 90-et, az UIM bírságot ró ki a szervező Nemzeti 
Szövetségre, amelynek összege az extra biztosításért kifizetett összeg 90 euro-n felüli részének 
kétszerese versenyzőnként.  



- Az UIM az extra biztosítási díjat minden versenyző Nemzeti Szövetsége részére fizeti vissza.  
202.033 A versenyzők alsó korhatárát; 
202.034 Az osztályonkénti edzésidőt és a futamok közötti szünetek hosszát;  
 
202.035 a hangtompítóval kapcsolatos összes információt; 
202.036 a műszaki átvétel időpontját; 
202.037 a kiírásban meg kell említeni, ha a versenyen nem megengedett a reklám; 
202.038 a későn rajtolók és célba érkezők időkorlátját; 
202.039 semmilyen szabályt nem lehet megváltoztatni a kiírás postázása után, csak a zsűri 
által jóváhagyott verseny vezetőségi döntéssel és „vis maior” esetén. A módosításokat írásban az első 
rajt előtt legkésőbb 1 órával kell közölni a tisztségviselőkkel és a résztvevőkkel; 
202.040 a versenyzői eligazítás helyét és időpontját; 
202.041 az óvási díj összegét (maximum EUR 80). 
202.042 A szervezőknek közzé kell tenniük, hogy a találkozón biztosítják-e az üzemanyagot, 
annak árát, gyártóját és oktánszámát. 
202.043 Nem lehet pénzügyi büntetést kiróni olyan szabály be nem tartásáért, ami nem 
szerepel az UIM szabálykönyvében. 
202.044 a bója költségét (maximum EUR 200) 

203 - NEVEZÉS  

203.01 - JÓVÁHAGYÁS  
A Nemzeti Szövetségnek írásban jóvá kell hagynia minden külföldön versenyezni kívánó versenyző 
nevezését.  
A szervező bizottság és külföldi versenyző közötti közvetlen kapcsolattartás engedélyezett, de 
nevezést csak a Nemzeti Szövetség jóváhagyása alapján lehet elfogadni.  
 
A szervező bizottság üres nevezési lapokat bocsát a versenyzők rendelkezésére.  

A nevezés csak akkor érvényes, ha a szervező bizottság a versenykiírásban közölt határidő előtt 
megkapta.  
 
203.02 – A NEVEZÉSEK ELFOGADÁSA  
A nemzetközi versenyt szervező Nemzeti Szövetség nem utasíthatja el annak a külföldi versenyzőnek a 
nevezését, aki rendelkezik Nemzeti Szövetsége szükséges jóváhagyásával és betartja az UIM 
szabályokat.  

A versenyzőknek csak a hajóosztályukban megadandó adatok kell közölniük.  

Ha azonban a versenyző bukókabinos hajóval  (509. pont) kíván indulni egy olyan osztályban, ahol a 
cockpit nem kötelező, ezt a nevezésében meg kell említenie. A nevezés elfogadása köti a szervezőt 
a megfelelő mentési lehetőségek (205.08. cikkely) biztosítására. A nevezés csak a hajó 
átvizsgálását és a dokumentumok ellenőrzését követően tekintendő elfogadottnak. Hajónként 
csak egy versenyző nevezhető bármilyen bajnoki találkozóra. Tartalék hajótestek és tartalék motorok 
megengedettek, de csak a szabályokban megadott módon kerülhet sor használatukra.  
 
203.03 – NEVEZÉSI DÍJ  
A szervező bizottság határozza meg a versenyek nevezési díját. A nevezés csak a nevezési díj 
befizetése után érvényes. A Nemzeti Szövetségeknek joguk van ahhoz, hogy a késedelmes 
nevezésekre magasabb díjakat vessenek ki.  
 
203.04 – ALSÓ KORHATÁR  
A Nemzeti Szövetség maga dönti el, hogy szab-e alsó korhatárt a vizein rendezett versenyeken. A 
korhatárt adott esetben fel kell tüntetni a versenykiírásban.  
 
203.041 – ALSÓ KORHATÁR NEMZETKÖZI VERSENYEKEN 
A nemzetközi versenyeken minden versenyző számára előírt alsó korhatár 16 év. Az S, P, T 



kategóriákban 400cm3-ig, GT 30 és az F-4S kategóriákban a verseny időpontjáig betöltött 14 év.  
Azon versenyzők esetében, akik jogosultak JT250 és GT 15 osztályban versenyezni, az alsó korhatár 
10 év (a verseny időpontjáig betöltött életkor), és annak a szezonnak a végéig versenyezhetnek, 
amelyik évben betöltik 16. életévüket.  
Azon versenyzők esetében, akik a Formula Future osztályban versenyezhetnek, az alsó korhatár az 
500.10 1.1. cikkelyben található. 
 
203.05 – NEMZETISÉG 
 
A versenyengedélyben feltüntetett nemzetiséget az értékelésnél és minden, a hajón 
elhelyezett zászló vonatkozásában kell figyelembe venni.  
 
203.051 – A HAJÓKON ELHELYEZETT REKLÁM  
A hajók egész felszínén szabadon lehet hirdetéseket elhelyezni, de a rajtszám körül legalább 15 cm 
szabad területnek kell maradnia.  
A csapatokat nem lehet arra kényszeríteni, hogy saját magukon, ruhájukon vagy a hajón reklámot 
helyezzenek el, és a reklámozás visszautasítása semmiképpen nem lehet akadálya a versenyen való 
részvételnek. 
Büntetés szabható ki minden olyan versenyzőre, aki a sportesemény során az igazságnak ellentmondó 
vagy a tényeket elferdítő reklámot viselt.  
 
Nem engedélyezettek a politikai és az erkölcstelen reklámok.  
Amennyiben a rendezvényen nem engedélyezett a reklám, ezt a versenykiírásban közölni kell.  
A hajókon és a pályákon elhelyezett reklámokkal kapcsolatban minden Nemzeti Szövetség maga hozhat 
szabályokat.  
 

204 – VERSENY UTASÍTÁSOK  

204.01  
A szervező bizottságnak egyértelműen közölnie kell az alábbi pontokat a verseny utasításokban:  
204.011 a verseny helye és ideje; 
204.012 a pálya méretarányos rajza: 
- a pálya hossza;  
- a pályán való haladási irány;  
- a rajtvonal és jelzései;  
- a célvonal és jelzései;  
- a bóják részletes ismertetése;  
- az akadályok részletes ismertetése  
- a tiltott terület.  
204.013 az egyes versenyek rajtideje; 
az egyes versenyek jelzései; 
204.014 az egyes versenyek díjainak részletes ismertetése; 
204.015 az óvások benyújtásának határideje és helye; 
204.016 a díjkiosztó helye és ideje; 
204.017 a versenybíróság, a zsűri és a technikai bizottság összetétele;  
 
204.018 az egyes versenyekre benevezett hajók névsora, és lehetőleg a versenyzők neve és 
klubja; 
204.019 az írásos anyagok kifüggesztésének helye és ideje, a hivatalos idő közlésének és a 
versenyzői eligazításnak a helye és ideje. 
204.020 csak azoknak a versenyzőknek a neve szerepelhet a programban, akiknek a 
nevezését a szervező bizottság elfogadta. 
 
204.02 -  A SZERVEZŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSE  



Az első versenynap/edzésnap előtti napon az UIM küldött, a verseny szervezői/tisztviselői és ha 
vannak, a támogató részvételével megbeszélést folytatnak, ahol áttekintik a verseny 
megszervezésének minden kérdését. Eltérő megállapodás hiányában a megbeszélésre 18 órakor 
kerül sor.  
 
204.03 – A VERSENYZŐK ELIGAZÍTÁSA  
Minden edzés előtt eligazítást kell tartani a versenyzők részére.  
Minden versenyző köteles megjelenni az eligazításon.  
Amennyiben az eligazítás nem angol nyelven történik, azonnali és teljes angol nyelvű tolmácsolást kell 
biztosítani angol nyelvre.  
A versenyzőket kötelezően tájékoztatni kell minden környezetvédelmi kérdésről  (ld. Group 700).  
 

205 – BIZTONSÁGI SZABÁLYOK  

205.01 – ÉVES ORVOSI VIZSGÁLAT  
Minden Nemzeti Szövetség évente köteles orvosi vizsgálatnak alávetni a hozzá tartozó versenyzőket.  
 
Minden Nemzeti Szövetség elfogadja az orvosi vizsgálathoz használandó űrlapot.  
Minden Nemzeti Szövetség kötelező orvosi vizsgálatnak veti alá a rokkant, súlyos balesetet 
szenvedett versenyzőket, továbbá azokat, akik különös módon viselkedtek a hajó vezetése közben az 
elmúlt két-három versenyen. Ez az ellenőrzés kötelező minden nemzetközi verseny előtt, a 
jóváhagyást az érintett versenyző Nemzeti Szövetsége által felállított bizottság adja. A bizottság tagja 
egy elismert szakorvos, egy műszaki szakember és a Nemzeti Szövetség egy küldöttje. A bizottság a 
versenyző indulását engedélyezheti vagy megtilthatja.  
A nemzetközi versenyt szervező Nemzeti Szövetségnek be kell tartania az Orvosi Bizottságnak 
nemzetközi versenyek egészségügyi szervezésére vonatkozó rendelkezéseit.  
 
205.02 – HELYSZÍNI ORVOSI VIZSGÁLAT  
A motorcsónak versenyen jelenlévő orvos minden versenyzőt pszichikai és fizikai orvosi vizsgálatnak 
vethet alá, és bármikor alkohol- és dopping ellenőrzést végezni.  
A vizsgálat eredményét azonnal közli a verseny bírósággal, ami az orvosi jelentés alapján a versenyzőt a 
versenyből felfüggesztheti.  
Bármilyen balesetet követően a versenyző köteles fizikai vizsgálaton részt venni, a versenyt csak akkor 
folytathatja, ha az egészségügyi személyzet engedélyt ad rá.  
Bármilyen baleset után a sérült hajókon a hivatalos vizsgáló és az UIM küldött teljes körű ismételt 
vizsgálatára és jóváhagyására van szükség ahhoz, hogy a hajó folytathassa részvételét a 
rendezvényen.  
 
205.02.01 – ORVOSI VIZSGÁLAT – TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK  
Azon versenyzők számára, akik szuperengedélyhez kívánnak jutni, vagy amelyik kategóriában az UIM 
sebességi világcsúcs nagyobb mint 210 km/h (131,25 mp/h) – az adott év január  1-én – az általános 
orvosi vizsgálaton túl további vizsgálatok kötelezőek.  
 
205.02.02 – DOPPINGVIZSGÁLAT -  ALKOHOLFOGYASZTÁS  
- A versenyzők a verseny és az edzés alatt nem lehetnek alkohol befolyása alatt  
- Az ellenőrzést alkoholszonda segítségével kell elvégezni  
- A versenyző az erre felhatalmazott hivatalos személy felszólítására köteles magát 
alkoholellenőrzésnek alávetni. Az ellenőrzésre való kiválasztásáról szóló írásbeli értesítést az erre 
felhatalmazott hivatalos személy adja át a versenyzőnek. Ennek visszautasítását vagy a megjelenés 
elmulasztást úgy kell tekinteni, mint pozitív eredményt és ennek megfelelően kell eljárni.  
a. Nemzetközi versenyeken, ha a versenyzőben több alkoholt találtak mint BAC 0,10 0/00 (0,10 g/L vér 
// AAC 0,075** mg/L levegő) az edzés vagy verseny előtt 1 órával vagy azok során, a versenyzőt azonnal 
felfüggesztik és az egész versenyből kizárják. Erről hivatalos levélben értesítik a versenyző Nemzeti 
Szövetségét.  



**Az ekvivalens alkoholszonda által kiírt értéket még meg kell erősíteni, mivel a javaslat 
közzétételekor még nem áll rendelkezésre megfelelő információ. 
Amennyiben a rendező ország törvényi előírásai szerint a fenti értékek alacsonyabbak, azokról a 
versenykiírásban előzetesen tájékoztatást kell adni.  
 
205.02.03 – DOPPINGELLENES ELŐÍRÁSOK  
A doppingellenes szabályok a világ doppingellenes kódexen alapulnak.  
Ld. a jelen Szabálykönyv külön fejezetét. 
 
205.03 – EGÉSZSÉGÜGYI ÉRTÉKELŐLAP  
Kiállítás helye __________________________ Időpontja _______________________ 
Keresztnév ____________________________________ Vezetéknév Születési 
hely________________________________ Születési dátum 
___________________________________ 
Cím 
_______________________________________________________________________________ 
Családi állapot ____________________________________  
Foglalkozás ______________________________  
Mióta sportol ____________________________________________  
Milyen egyéb sportot űz__________________________________________________________  
Jelenlegi egészségi állapot és korábbi betegségek 
Betegség ............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
Külön kiemelve: 
  szívbetegség   koszorúér betegségek   diabétesz 
  epilepszia  magas vérnyomás 
Korábbi műtétek ................................................................................................................................ 
A műtétek időpontja .......................................................................................................................... 
Balesetek (mikor, hol, milyen körülmények között) .......................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Alkohol .................................................................... Dohányzás .................................................... 
Allergiák ........................................................................................................................................... 
Gyakran/Rendszeresen szedett gyógyszerek ...................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
                                   .................................................. 
   Az érdekelt aláírása 
 
 
205.04 – ÁLTALÁNOS OBJEKTÍV VIZSGÁLAT  
Magasság ................................................................... Testsúly  
Testtömeg index (BMI, testsúly kg/ méterben mért testmagasság négyzetével) 
Minden, 30 feletti BMI-vel rendelkező versenyzőnek 2010-ben szuperlicenc iránti kérelmével együtt 
kell benyújtania, minden részletes, jelen nyomtatványban feltüntetett vizsgálati eredményt.  A kérelem 
az UIM által kijelölt orvos részére kerül átadásra. A versenyzők a 2011. évi orvosi vizsgálat előtt 
csökkentsék BMI értéküket 30 kg/m2 alá. 2010. egy átmeneti év, 2011-ben egy versenyző sem kaphat 
szuperlicencet, akinek BMI értéke 30 kg/m2 értéket meghaladja. 
 
Életkor:   Nem: 
Veleszületett vagy szerzett elváltozások: 
Légzőrendszer: 
Spirometria (kötelező): 
FVC (mért/ várható): 
FEV1 (mért/várható): 
 
Kardiovaszkuláris rendszer: van jele eltérésnek a szív vagy a kardiovaszkuláris rendszer esetén? 
Igen   Nem 
Ha igen, kérem, alább részletezze: 
 
Vérnyomás nyugalmi helyzetben: 



Szívfrekvencia nyugalmi helyzetben: 
Elektrokardiogram nyugalmi helyzetben: 
Stress EKG és vérnyomás profil (ld. kiegészítések) 
 
Látásvizsgálat (ld.kiegészítések) 
Utolsó szemészeti ellenőrzés időpontja (amit szemész szakorvos végzett): …/…/… 
Látásélesség (korrekció nélkül) Bal Jobb 
                      (korrekcióval)       Bal Jobb 
 
Látás két szemmel (ha szükséges, látásjavító eszköz használatával) 
Látótér 
Színlátás: a jelentkező színlátása normális? 
Igen   Nem 
Ha nem, kérem, alább részletezze: 
 
Hallásvizsgálat 
 
Vizelet: Albumine  Cukor 
A vizeletvizsgálat eredménye normális? 
Igen  Nem 
Ha nem, kérem, alább részletezze: 
 
Idegrendszer 
Egyebek 
 
A jelentkező mutat fizikai eltéréseket illetve karjában, lábában mozgáskorlátozottságot? 
Igen  Nem 
Ha igen, kérem, alább részletezze: 
 
Van olyan jel Ön szerint a jelölt (múltbéli vagy jelen) fizikai vagy mentális állapotában, amit 
akadályozhatja a jelentkezőt, hogy versenyengedélyt kapjon motorsport területén? 
Igen  Nem 
Ha igen, kérem, alább részletezze: 
 
Kérdések az orvoshoz és a versenyzőhöz: 
Ön a versenyző rendszeres orvosa? 
Igen  Nem 
 
Kérem, adja meg a praxisa pecsétjét (névvel és szakképzettségével együtt) 
 
Név nyomtatott betűkkel: 
Fokozat: 
Lakcím: 
 
Tel: 
Fax: 
Alkalmassági vizsga: 
Kelte: 
Alulírott igazolom, hogy jelen nyomtatványnak megfelelően a jelentkezőt megvizsgáltam. 
 
Orvos aláírása: 
Versenyző aláírása: 
 
205.04.1 – TOVÁBBI VIZSGÁLATOK SZUPERENGEDÉLYHEZ  
Terheléses EKG és vérnyomás profil: elektrokardiogammot kell készíteni terhelés közben kerékpár 
ergométeren, kezdés 60 W-on, kettő percenként növelni kell a terhelést 30 W-al. A versenyzőnek 
képesnek kell lennie elérnie legalább 2,5 W teljesítményt (férfiak) illetve 2,2 W teljesítményt (nők) 
testsúly kilogrammonként. 
 
Futópados vizsgálat a továbbiakban nem elfogadott. 



 
Az orvos angol nyelvű írásos igazolását mellékelni kell. 
 
A részletes szemészeti vizsgálatot, amelyet képzett szemész szakorvos végez és angol nyelvű 
igazolással igazol, öt évenként és minden fejet ért trauma után meg kell ismételni. 
 
205.05 – MERÜLÉSI TESZT  
Azoknak a versenyzőknek, akik olyan versenyen indulnak, ahol bukókabinos (cockpit, biztonsági 
kabin) hajó kötelező (509. cikkely), merülési tesztről szóló bizonyítvánnyal kell rendelkezniük. Ezt 
a Nemzeti Szövetség adja ki és magában foglal egy szimulációs bukókabinos merülési 
vizsgálatot. A versenyzőknek minden merülési tesztnél be kell mutatniuk, hogy szimulált baleseti 
helyzetben képesek használni a lélegeztető felszerelést. A merülési teszt csak 14 hónapig 
érvényes.  
 
A bizonyítvány mintája és a merülési teszt végrehajtására vonatkozó utasítások 
hozzáférhetőek az UIM Titkárságán.  
 
205.06 - MENTŐMELLÉNY  
A hajóban tartózkodó minden személynek az edzés és a verseny során mentőmellényt kell viselnie az 
alábbi szabályok szerint:  
A mentőmellény hatékonyságáért kizárólag a versenyző felelős, akinek bizonyosnak kell lennie abban, 
hogy a mellény megfelel az UIM előírásainak, és ez eltávolíthatatlanul jelölve van rajta. 
A versenyszervezőknek ezt a fontos kitételt mind a kiírásban, mind a versenyprogramban meg kell 
ismételniük;  
Ez a szabály kötelező a  nemzetközi versenyeken és ajánlott az országos versenyeken. A 
mentőmellényeknek minden esetben meg kell felelniük az alábbi szabályoknak: 
Felhajtóerő: a mentőmellény szilárd felhajtóereje 60 kg-nál könnyebb személy esetén 7,5 kg legyen, 60 
kg felett pedig 9 kg (csak zárt sejtes hab);  
A szilárd felhajtóerő elhelyezése olyan legyen, hogy az eszméletlen személy arccal felfelé lebegjen a 
vízen. 
Az állítható szíjak legalább 40 mm szélesek legyenek és szakítószilárdságuk érje el az 1000 kg-ot. A láb 
közötti szíjakat elől a csípőtaréj táján, hátul a keresztcsontnál kell rögzíteni. Egy pótrögzítést kell 
elhelyezni vagy a vállnál, vagy pedig mellszíjként a fent jelzett minőségű szíjból;  
Tűzálló anyagból kell készülnie és narancssárga színűnek kell lennie. A hátrészben egy védőlemeznek 
kell lennie; a hátrészben lévő védőlemez egy különálló lemez is lehet.  
A kötelező gallér lekerekített élű és a sisak alján túlér. 180 fokosnál nem lehet nagyobb szögű.  
 
A verseny-mentőmellény gyártójának vállalnia kell a szabályok betartását és eltávolíthatatlanul rá kell 
nyomtatni a mellényre a következőt: „maximum 60 kg-os személy esetén megfelel az előírásoknak”, 
vagy „60 kg feletti személy részére”, ami a felhajtóerőre vonatkozik.  
A mentőmellény helyett lebegő overáll használata megengedett, de ennek is meg kell felelnie a 
mentőmellényekkel szemben támasztott valamennyi követelménynek (szín, felhajtóerő, 
védőlemezek, gallér, stb.) Az overáloknak is a 205.11 cikkelyben megjelölt szakadásmentes 
anyagból kell készülnie.  
 
205.07 - BUKÓSISAK  
A versenyen résztvevő hajón minden személynek megfelelő sisakot kell viselnie, amelynek felületének 
legalább a felső 50 %-án kötelezően fluoreszkáló narancs, vörös, sárga vagy nemzetközi narancsszínű. A 
bukósisak színének kellően élénknek kell lennie, hogy a vízben is tisztán látható legyen.  
A sisak megfelelőségéért kizárólag a versenyző felel. A szervezők ezt a fontos szabályt tüntessék fel 
saját szabályaik között, a versenykiírásban és a versenyprogramban is. 
A Nemzeti Szövetségek kérhetik, hogy versenyzőik a saját országos szabályoknak megfelelő típusú 
sisakot viseljenek.  
 
205.08 - MENTŐHAJÓK  
1) A mentőhajó legénysége a következő: egy vezető, két búvár, egy orvos vagy mentős. Legalább egy 
hajó fedélzetén az előbbi személyek jelenléte szükséges. 
2) A mentőhajónak rádiókapcsolatban kell lennie a Nap felelősével vagy az általa kijelölt személyel.  



3) A mentőhajó személyzete a baleset áldozatát lehetőség szerint vízszintes helyzetben emelje ki a 
vízből egy merev hordágy segítségével.  
4) Ajánlatos, hogy a hajó fedélzetén tartózkodók közül egy személy alapvető élesztési ismeretekkel 
rendelkezzen.  
5) Amennyiben a versenyzők biztonsági övet viselnek, a búvároknak ismerniük kell annak kezelését.  
 
205.08.01 - VONTATÓHAJÓK  
A 2000 m-es körpályán legalább 4 vontatóhajónak kell lennie.  
Mindegyik hajó a körpálya negyedét fedezik, a köztük lévő távolságot úgy kell meghatározni, 
hogy a felügyeletük alá tartozó pályarész sugara ne haladja meg az 500 m-t. A vontatóhajó 
legénysége két fő. A vontatóhajón az alábbi felszereléseknek kell lenniük: egy jelzőzászló, egy 
nagyteljesítményű, üzemanyagoltásra alkalmas tűzoltó készülék, kötelek és horog.  
A vontatóhajók csak a verseny leállítása vagy befejezése után léphetnek akcióba.  
 
205.08.02 – ELSŐSEGÉLY ÁLLOMÁS  
A verseny területén képzett egészségügyi személyzettel ellátott elsősegély állomást kell elhelyezni. 
A verseny területén legalább egy mentőautó és egy orvossal ellátott mozgó újraélesztő készülék legyen.  
 
205.09 - BIZTOSÍTÁS  
Minden versenyzőt megfelelően biztosítani kell, vagy saját maguknak a  start előtt bemutatott kötvénnyel 
vagy a Nemzeti Szövetség által kötött biztosítással, amelynek díját a versenyző fizette.  
Ha a biztosítást meg lehet vagy kell kötni a verseny helyszínén, akkor a teljes összeget fel kell tüntetni a 
versenykiírásban. A versenyzőre nézve ennek összege nem haladhatja meg a EUR 90-et.  
Ne becsüljük le a rendezők felelősségét a hivatalos edzések során történő balesetekben, amikor még 
nem ellenőrizték le a hajókat és a szükséges iratokat. Csak az ellenőrzés során lehet arról 
meggyőződni, hogy a versenyző megfelelően biztosított.  
 
205.10 – MŰSZAKI VÉDELEM  
Tilos a motort úgy beindítani, hogy a csiga a levegőben forog, hacsak nem teszik azonnal vízre a 
motort.  
A 750 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú hajók vízre bocsátása után tilos a motort úgy beindítani, hogy 
a hajók hátsó része fel van emelve és forog rajta a csiga. Ha egy 750 cm3-nél kisebb hajónál a 
beindításhoz szükséges a felemelés, akkor valamilyen szerkezetet be kell iktatni a hajót vízre tevő 
személy(ek) védelmére.  
EZ az eszköz szabad teret kell hogy hagyjon a csiga és az  emberek között.  
 
205.11 - VÉDŐRUHÁZAT  
A bukókabin nélkül versenyzőknek kötelező a Kevlar 29 szövettel „azonos tulajdonságokkal 
rendelkező”, vágásnak ellenálló ruházat viselése. Mind a biztonsági- és nem biztonsági kabinban 
versenyzők számára kötelező, hogy minden végtagjuk fedett legyen. A bukókabinnal versenyzők 
kötelesek egyrészes overallt viselni.  
 
205.12 – HAJÓK DARUZÁSA  
Az olyan hajókon, amelyeket daruznak, lenniük kell a hajók minimális súlyának kétszeresét elbíró 
hitelesített kampóknak és horgoknak.  
A hitelesítést a horgokon és kampókon kell feltüntetni.  
Minden emelésre használt horognak zártnak kell lennie.  
A hajón lévő emelőszemeket a hajótesten minimum 8 mm-es csavarokkal és legalább 10 cm2-es 
alátétekkel kell felfogatni.  
Ember felett hajót daruzni tilos. A hajót emberrel a fedélzeten kizárólag mérés céljából szabad emelni, 
más esetekben a hajót és a versenyzőt kizárják.  
Súlymérésnél a hajót a földtől/víztől vagy utánfutótól emberrel a fedélzeten nem lehet 0,5 méternél 
magasabbra emelni.  
 
205.13 - TESZTELÉS  
A versenypályán kívüli tesztelés, valamint az edzésre meghatározott időpontokon kívüli tesztelés tilos 
az esemény ideje alatt.   



 
205.14 – BALESETEKET VIZSGÁLÓ TESTÜLET  
Az UIM küldött kérésére vagy haláleset után a Cominsafe által felállított Baleseteket Vizsgáló 
Testület köteles vizsgálatot folytatni. A vizsgálat részét képezi az érintett és megfelelő felekkel folytatott 
megbeszélések, az érintett verseny berendezés vizsgálata, a vonatkozó jelentése áttekintése, stb. A 
vizsgálat célja, hogy a lehető legtöbb hasznos információt beszerezzék. A tapasztaltakról szóló jelentést 
be kell nyújtani az UIM részére, és azok a szabályok módosításának alapján képezhetik.  
 

206 – MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK  

206.01 - NEMZETISÉG  
A nemzeti zászlót 25 cm x 40 cm méretben felfestik a fedélzetre, a motorburkolatra vagy az oldalak 
függőleges részére. Ennek a hajótest mindkét oldalán láthatónak kell lennie. A nemzeti zászló a 
versenyző licencének nemzetiségével egyezik meg.  
 
206.02 - RAJTSZÁM 
A rajtszámot a Nemzeti Szövetség adja ki minden versenyzőnek.  
Amennyiben egy nemzetközi versenyen két versenyzőnek azonos rajtszáma van:  
1) a meghívó nemzet versenyzője változtatja meg a rajtszámát a műszaki bíró útmutatása szerint.  
2) ha egyik versenyző sem a rendező nemzetiségből való, akkor az a versenyző változtatja meg a 
rajtszámát a műszaki bíró útmutatása szerint, aki a versenyre később nevezett.  
A rajtszámot rögzíteni lehet:  
1) egy olyan alapra, amelynek méretei és jellemzői az alábbiak: az alap egy fehér színű 32 x 40 
cm-es téglalap, amelyre a 24 x 14 cm-es méretű számjegyeket a hajó mindkét oldalán feketével fel. 
A rajtszám számjegy vonala legalább 4 cm széles legyen. 
A fehér felület a számjegyeket 4 cm-es sávban vegye körbe. 
A számjegyek téglalapjai közötti hely 4 cm legyen. 
Minden számjegy tisztán kivehető és függőleges legyen (nem dőlt betűs). A rajtszám nem kezdődhet 
nullával, pl. kétjegyű számoknál (lásd az alábbi ábrát):  
 
40 cm 



 
 
Három számjegyű rajtszám esetén a felület hosszát megfelelően módosítani kell.  
2)  A rajtszám nem csak függőleges, hanem enyhén domború felületre is felfesthető ill. ragasztható, ha 
az egész szám a függőlegestől 30o-nál nem nagyobb szögben van.  
 
Ajánlott a kétszámjegyű rajzszám használata.  
A megkülönböztető jelzéseknek és a rajzszámnak az egész verseny alatt láthatónak kell maradnia.  
 
206.03 – A RAJTSZÁM ELVESZTÉSE 
A rajtszám egészének vagy egy részének elvesztése a hajó futamból történő kizárását eredményezi.  
 
206.04 - UIM FELIRATOK/MATRICÁK  
Minden, az UIM által rendezett eseményen résztvevő hajó mindkét oldalán, közel függőleges felületen, 
el kell helyezni az UIM vagy más gyártó által rendelkezésre bocsátott, minimum 20 cm hosszúságú 
matricát az UIM aktuális logójával. Az UIM logó elvesztése nem eredményez kizárást a verseny utáni 
műszaki felülvizsgálaton.  
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GROUP 300 KÖRVERSENYEK SZABÁLYAI 
 
300 KÖRVERSENYEK SZABÁLYAI  

300.01 - DEFINÍCIÓK  
francia angol olasz német 
Course Race Gara Rennen 
Manche Heat Prove Lauf 
Tour Lap Giro Runde 
Circuit Circuit Circuito Rundestrecke 
Parcours Dist. covered Percorso Rennstrecke 
Base Base Base Messtrecke 
Körpálya  
A körpálya olyan, bóják által kijelölt zárt pálya, ahol versenyeket tartanak. A körpályán a haladási irány 
az óramutató járásával ellentétes.  
Versenytáv:  
A versenytáv a futamonként ill. versenyeként megteendő teljes távolság. 

Kimért pálya:  
A kimért pálya egy olyan pálya, amit kifejezetten csúcskísérletekhez mérnek ki. 
Pályajelek:  
Bármely, a versenykiírásban feltüntetett tárgyat pályajelként kell értelmezni.  
Akadály:  
Az összes meghatározatlan tárgy a szabad hajózás akadályát képezi.  
Verseny:  
A verseny egy hajók közötti egy- vagy több futamos gyorsasági verseny.  
Rendezvény:  
Egy vagy több futamból álló, egy helyen tartott, egy vagy többnapos rendezvény.  
Teljesített körök:  
Minden, körversenyeknél érvényes szabály szerint a teljesítés százalékos aránya a következő: CSAK 
a teljes, megtett körök (teljes kör teljesítve) vehetők figyelembe.  
(pl.; 75% ha a teljes versenytáv 7 kör = 5.20. Megtett körök száma = 6 kör)  
 

301 - IDŐMÉRÉS  
Minden nemzetközi versenyen és országos bajnokságon az időmérést hivatalosan kinevezett időmérők 
végzik, akik tizedmásodpercre osztott, hitelesített időmérő eszközt használnak. Az eszközön lenni kell 
osztott másodperc rendszernek, aminek egy részét meg lehet állítani és újraindítani, vagy pedig bármely 
más elektronika ugyanilyen vagy nagyobb pontossággal. 
 

302 - KÖRPÁLYA  

302.1  
Minden körpályát a helyszínen hivatalos felmérőknek vagy 1:25000-nél nem kisebb hivatalos térképen 
vagy rajzon kell kimérni.  
Az UIM címmel felruházott versenyein a körpálya előírt hossza:  
O175 / OSY.400 / F-4S  - S.T.P. osztályok 550 cm3-ig  
1000-től 1500 méter úgy, hogy bármely egyenes maximális hossza 600 méter.  
 
Rendkívüli körülmények esetén, pl. biztonsági okokból, a maximális hosszt, csakis az első körnél, túl 
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lehet lépni. 
 
JT 250/GT 15/GT 30 esetében a 800 méteres kör 1100 méterre növelhető, az egyenes legnagyobb 
hossza 400 m. 
Minden más osztály esetében minimum 1500 méter úgy, hogy bármely egyenes maximális hossza 850 
méter. 

Az indító pontonokat, a startvonalat úgy kell meghatározni, hogy a pole pozícióban lévő versenyzőnek 
maximális előnyt biztosítsanak az első forduló bójáig, a rajtrácson utolsó pozíciókban lévő versenyzőkkel 
szemben.  

Abban az esetben, ha a pálya hosszát nem lehet hitelesen megállapítani, mivel a jelek elmozdultak, 
vagy bármely más okból, a sebességet nem tüntetik fel az eredmények között (és nem veszik 
figyelembe un. holtverseny esetén)  

A rendezőknek biztosítaniuk kell, hogy a bóják elhelyezése semmiféle veszélyt ne jelentsen a 
versenyzőkre.  

Ajánlott, hogy ahol lehetséges, a depót a versenypályán kívül, oldalt helyezzék el.  
 

302.2 - VESENYELLENŐRZÉS  

a) A versenybíróságot úgy kell elhelyezni, hogy onnan a pálya jól belátható és ellenőrizhető legyen;  

b) A versenyt három személynek kell figyelnie:  
 - a Nap Felelősének (OOD) vagy helyettesének;  
- az UIM küldött(ek)nek vagy a zsűri egy- két tagjának;  

c) Az OOD a verseny általános megfigyelője, rádió- vagy telefonkapcsolatot tart fenn helyettesével, 
a biztonsági tiszttel és a mentőcsapattal.  

d) A másik két felügyelő megosztja a pálya megfigyelését;  

e) A verseny csak a Nap Felelőse utasítására állítható meg.  
 
303 - PÁLYAJELZÉSEK  

303.01 - MEGHATÁROZÁSOK  

Bármilyen tárgy (hajó, bója, stb.) lehet pályajel, amit a verseny tájékoztatóban annak jelöltek. A 
nem kijelölt tárgyak akadálynak tekintendők. 

Minden úszó jelzésen (bója) kell lennie egy 70 x 70 cm-es sárga vagy narancsszínű 
azonosítónak, kivéve a rajt- és célbóját, amely egy fekete-fehér kockás vagy csíkos azonosítót 
visel. 

A biztonsági zóna (minimum 150 cm) legalább egy darab bója jelöli, ami piros-fehér kockás vagy csíkos 
azonosítóval van ellátva. 

A bójáknak gumiból vagy ahhoz hasonló anyagból kell készülniük. 

Egy bíró a fordítójelnél tartózkodik. Figyeli a jelek megkerülését, és jelentést tesz a versenybíróságnak. 

Ha valamelyik jel a rendes helyéről elmozdul (baleset vagy más esemény miatt), a Nap Felelőse 
lehetőség szerint pótolja azt. Ha nem lehetséges pótolni addigra mire a hajók megkerülik, a Nap 
Felelőse határoz a verseny újraindításáról az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően. 

A körpályákon biztonsági bójákat is el lehet helyezni. 
 
303.02 - FORDÍTÓBÓJÁK  
A pálya fordulópontjait minimum két bójával kell jelezni.  
 
304 – PARTI JELZÉSEK  

304.01 – RAJTHOZ SZÓLÍTÁS 
Ha egy verseny vagy futam elkezdődött, egy hívójelet tesznek ki a depóban lévők tájékoztatására 
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arról, hogy melyik kategória futama lesz a következő.  
A hívójel alatt egy fehér 35 x 90 cm-es tábla értendő, amelyen a kategória jelzése (O500, S850 ...) van 
feketével feltüntetve.  
A táblát olyan helyre kell kitenni, ami a depó területéről jól látható. Ha több kategória indul egyszerre, 
a táblákat együtt teszik ki.   
Ha a következő rajt ideje még viszonylag távol van ahhoz, hogy a hajókat azonnal vízre kelljen tenni, 
az előző mellé egy azzal azonos méretű és színű táblát kell kitenni, amely a tervezett rajtidőt mutatja.  
 
304.02 - ZÁSZLÓJELZÉSEK  
A zászlójelzések minden hajóosztály számára ugyanazok és azokat minden országban használni kell.  
A zászlójelzések jelentése:  
Piros: a verseny leállitása, a pályán súlyos veszélyhelyzet; 
Sárga: veszély a pályán; 
A piros és sárga zászlók minimális mérete: 1000 mm x 600 mm  
Fekete:  annak a versenyzőnek, akinek felmutatják, azonnal vissza kell térnie a depóhoz, ahol 
utasításokat kap egy versenybírótól. A zászlóval együtt a versenyző rajtszámát mutató táblát is fel kell 
mutatni 
Fekete-fehér kockás: cél, befutó;  
Piros-fehér kockás: a biztonsági zónát jelző pályajel;  
Zöld: Azt jelzi, hogy minden hajó kész elkezdeni a rajteljárást. 
 
304.03 – CSOPORTONKÉNTI RAJT  
Ha a nevezett versenyzők száma túl nagy ahhoz, hogy egyszerre induljanak, a versenybírónak 
több csoportot kell alkotnia a versenyzőkből.  
A versenybíróság minden csoportnak rendez egy válogatóversenyt, amit egy reményfutam követ. 
Kötelező, hogy a hajók besorolásához időfutamokat rendezzenek, ahelyett, hogy véletlenszerűen 
sorolják csoportokba a versenyzőket.  
Azonos nemzet versenyzőit egyenlően kell elosztani az egyes csoportokba.  
Példa: a pálya 20 hajóra alkalmas, de 30 hajó nevezett.  
hajókat 2 csoportba osztják;  
A válogatófutamok után  
mindkét csoport első 8 hajója 16 hajó 
reményfutam a tovább nem jutó 14 hajó számára: 
ebből az első 4 hajó 4 hajó 
A döntő résztvevőinek száma: 20 hajó 
A rendezők a selejtezőn teljesítendő körök számát csökkentik és ezt a rendezők által 
meghatározott számot közlik a versenykiírásban és ismét közzéteszik a versenyzői eligazításon.   
Az utolsó válogatófutam és a verseny első futama között legalább 1 órának el kell telnie.  
A bajnokság ezután négy futamban zajlik, amiből a végső sorrend kialakításánál a versenyzők három 
legjobb futamát veszik figyelembe.  
A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy az összes selejtező futam befejezése után, ha szükséges, 
kipótolják a döntő futamok mezőnyét a reményfutamokból a maximálisan megengedett hajószámig, ha 
bármely már kvalifikált versenyző jelzi, hogy nem vesz részt a döntő futamokon. Az első futam után ezt 
már nem lehet megtenni.  
 
305 – A RAJT  

305.01  
A rajt lehet:  
- repülőrajz órával (legfeljebb 14 hajó) 
 - állómotoros rajt.  

305.02  
A rajtjel elhangzása után a pályára csak a versenyzők és a hivatalos szolgálat hajói mehetnek.  
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305.03  
A  későn rajtoló hajó 5 perccel a rajtjel elhangzása után már nem haladhat át a rajtvonalon körpálya 
versenyeken (futamokból álló verseny).  
A későn rajtoló hajó nem indulhat el, miután a versenyt elsőként befejező hajó áthalad a 
célvonalon.  
A megbízhatósági és a hosszútávú versenyeken a későn rajtoló hajó a kiírásban megadott idő után 
nem indulhat el.  
 

306 – REPÜLŐRAJT ÓRÁVAL, TÁRCSÁKKAL ÉS LÖVÉSSEL 
Az óra átmérője legalább 2 méter legyen az alábbi beosztással:  
 
(itt az eredetiben egy rajz szerepel az órával) 
Az óra elektromos vagy mechanikus meghajtású lehet. Csak egy mutatója van, ami folyamatosan mozog, 
és a másodperceket jelzi.  
A hivatalos rajtot az óra mutatja, a tárcsák és a pisztolyok csak kiegészítik az órát.  
Az órának az edzések nagy részében járnia kell.  
 
306.01 – AZ ÓRA ELHELYEZÉSE  
Az órát a rajtvonal előtt 3-4 méterrel, a vízszint fölött maximum 5 méterrel kell elhelyezni.  
306.02 - TÁRCSÁK  
Öt, minimum 40 cm átmérőjű tárcsa forog egy fehér keretben. A tárcsa egyik fele fekete, a másik 
fehér. A tárcsák fehér oldala meg van számozva egytől ötig (5, 4, 3, 2, 1). A számok legalább 25 cm 
magasak és 5 cm vastagok. A tárcsákat kézzel működtetik. Ajánlatos minél nagyobb tárcsákat 
használni.  
A tárcsákat olyan helyre kell tenni, ahol minden versenyző tisztán láthatja. Néhol esetleg két 
tárcsakészletre is szükség lehet (egyik a rajtvonalnál, másik a depohoz közel)..  
 
306.03 - PISZTOLYLÖVÉS  
Bármilyen hallható jelzés, amit motorzaj mellett is lehet érzékelni. Pisztoly helyett rakétapisztoly is 
használható.  
A fentiektől különböző jelzés nem használható.  
 
306.04 - RAJTVONAL  
A rajt- és célvonalat a parton felállított két oszlop jelzi, amiken háromszögletű jel van, az egyik 
csúccsal felfelé, a másik lefelé.  
 
A két oszlopot a parton különböző magasságban, egyvonalban, egymás mögött a zsűrihez közel 
állítják fel.  
A rajtvonal és az első fordítóbója közötti távolság legalább 300 méter legyen.  
A part és a rajtvonal előtt belső biztonsági bóják közötti távolság minimum 50 méter legyen.  
 
306.05 – BIZTONSÁGI ZÓNA  
Kötelező meghatározni egy legalább 150 méter hosszúságú biztonsági zónát, aminek egyik végét egy 
vagy két piros-fehér kockás vagy csíkos bója jelöl, a másik vége pedig a rajtvonal, amit egy vagy két 
fekete-fehér kockás vagy csíkos azonosítójú bója jelez.   
 
306.06 – A RAJT ELŐTT  
A rajtot megelőző öt percben a hajók nem léphetnek be a biztonsági zónába, kivéve a rajtolást.  
Azután, hogy a rajt előtt 5 perccel elhangzik figyelmeztető jel, a versenyzők és a hivatalos személyzet 
hajóin kívül nem lehet hajó a vízen.  
A menetszabályok (312. cikkely) a biztonsági zónára is érvényesek. Ezek megsértése a 
versenyből ill. futamból való kizárást vonja maga után.  
Ezt a rajtmódszert alkalmazó szervezőknek használni kell egy, az órával összehangolt 
fényképezőgépet, filmkamerát vagy egy video felvevőt.  
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306.07 – A RAJT  
A rajt az alábbi módon zajlik:  
a)  5 perccel a rajt előtt kiteszik a kategória betűjelét és elhangzik az előkészítő lövés.  
 Az öt tárcsát számozott felével a pálya felé tartják.  
 Az óra mutatóját nulla állásba teszik (12 óra).  
b) 4 perccel a rajt előtt az 5-ös tárcsát megfordítják feketére. 
c) 3 perccel a rajt előtt a 4-es tárcsát megfordítják feketére 
d) 2 perccel a rajt előtt a 3-as tárcsát megfordítják feketére 
e) 1 perccel a rajt előtt a 2-es tárcsát megfordítják feketére és elindítják az órát 
f) A rajtnál az 1-es tárcsát megfordítják, az órát megállítják, és a pisztoly eldördül. 
Az órát, a tárcsákat, a betűjeleket, a pisztolyt és a kamerát/videót össze kell hangolni. 
 
306.08 – A RAJTVONAL MEGKÖZELÍTÉSE 
Kizárnak minden olyan hajót, amelyik a minimum 150 méteres, legalább egy piros-fehér kockás vagy 
csíkos azonosítójú bójával (balkéz felől kell lennie) jelölt biztonsági sávban a rajtvonalat nem 
merőlegesen közelíti meg. A rajtot megelőző 5 percben hajók nem közlekedhetnek sem a biztonsági 
zónában, sem a menetiránnyal szemben, és a menetszabályok érvényesek.  
Az a hajó, amelyik nem indult el a rajtjelre, nem keresztezheti a rajtvonalat menetiránnyal szemben.  
A verseny előtt kötelező edzést kell tartani, hogy a versenyzők megszokják a biztonsági zónát és a 
rajtvonal megközelítését.  
 
306.09 – KORAI RAJT  
A korai rajtolókat az adott futamból, versenyből vagy sorozatból kizárják.  
Azokat a hajókat, amelyek a rajtot megelőző 5 percben bármely irányban keresztezték a 
rajtvonalat a futamból kizárják és nulla pontot kapnak.  
Ha ismerik minden korán rajtolt hajó rajtszámát, a verseny folytatódik és érvényes, de a korán rajtolókat 
abból a versenyből vagy futamból kizárják.  
Ha a versenybíróság nem tudja megállapítani az összes korán rajtoló hajó rajtszámát, a verseny 
újraindítják. Azt a hajót, amelyik esőként halad át korai rajtolóként a rajtvonalon, kizárják, és nem 
vehet részt az újraindításban. 
  
307 – ÁLLÓMOTOROS RAJT (RAKPARTRÓL, STÉGRŐL VAGY PARTRÓL)  

307.01  
Minden verseny osztály esetében a start stéget a rajtnál érvényes menetirányhoz képest legfeljebb 50 
fokos szögben kell felállítani.  
A rendezőknek mindent meg kell tenniük, hogy ezt elérjék, ennek ellenére stégtől történő indulás akkor 
is lehetséges, ha a stég merőleges kialakítású.  
A hajókat álló motorral és háttal a mólóhoz, stéghez vagy a partra kell húzni.  
Elektromos indító nélküli hajók a stégről külső segítséget kaphatnak ehhez.  
A mólónak vagy a stégnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy minden hajó elférjen úgy, hogy 
hajónként plusz 0,75 métert számolnak, minimális szélessége 2,5 méter.  
A stégnek stabilnak kell maradnia akkor is, ha a megengedett maximális számú hajó, valamint az 
indítás előtt hajónként még max. 3 szerelő is ott tartózkodik. Ha a személyek számát ennél 
alacsonyabban kell meghatározni, azt a küldött jelenti az UIM felé.  
Az indítóstégen a rajthelyeket az egyéni indítású időmérés sorrendje vagy a selejtező futamokban elért 
helyezés határozza meg.  
Az indítóstégen elfoglalt helyeket a selejtezőkben elért, rendelkezésre álló köridők alapján kell 
meghatározni, nem pedig véletlenszerűen.  
A pole pozíciót elért versenyző nem választhatja meg, hogy az indítóstég melyik végétől akar indulni. Ezt 
a nap felelőse (OOD) jelenti be a versenyzők eligazításán (abban az esetben, ha a kérdés felmerül).  
Amikor több selejtező futamra kerül sor, az indítóstégnél elfoglalt pozíciót a két futamon elért időeredmény 
alapján határozzák meg. A reményfutamból bekerült hajók a stég végére kerülnek.  
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A selejtezők során a stégnél elfoglalt helyet több selejtező esetén az előző selejtezőben megszerzett 
pozíció határozza meg.  
 
307.02  
A rajtvonal és az első fordítóbója között egyenes haladási iránynak és legalább 300 méteres 
távolságnak kell lennie.  
Állómotoros rajt esetén a versenyzők kötelesek tartani pályájukat az első fordítóbójáig és az első forduló 
befejezéséig, nem keresztezve a versenyző hajók útvonalát. A vezető hajó köteles a belső oldalon 
elegendő helyet hagyni, hogy a többi, a stégtől induló versenyző is teljesíthesse a fordulót. A kötelezően 
használt indító bója nem számít első fordítóbójának iránytartás szempontjából. Az „O” hidroplán 
osztályoknál az első fordítónak tartalmaznia kell legalább 4 bóját, amelyeket úgy helyeznek el, 
hogy a forduló sugara legalább 35 méter legyen.   
Ennek a szabálynak a megsértése, a szabálysértés súlyosságától függően a következő büntetések 
közül egy vagy több lehet: kizárás, egy körös büntetés vagy sárga lap. 
A szabály megszegése kizárást, egykörös büntetést vagy sárga lapot von maga után.  
A rajt és a verseny során tilos felállni a hajóban. 
Nemzetközi címmel felruházott versenyek állómotoros rajtját videokazettán (vagy más hasonló módon) 
rögzíteni lehet. Ezt a lehetséges legmagasabb pontról kell végezni és/vagy a rajtvonal meghosszabbított 
vonalán található helyről. 
 
307.03  
A rajt az alábbi módon zajlik:  
Amikor a stég felügyelője meggyőződött arról, hogy minden versenyző rajtra kész, a motorok 
állnak, felemeli a zöld zászlót. Az OOD vagy az indító elkezdi a rajteljárást.  
Az OOD vagy az indító bármikor, amikor megítélése szerint az szükséges, a rajtot a piros zászló 
felmutatásával törölheti, és újrakezdheti a rajteljárást. 
Felmutatják a kétperces táblát. Az idő hosszát 3 percre növelhetik, ha ezt a versenyzői 
eligazításon közzétették.  
Egy perccel a piros lámpa előtt felmutatják az “1” perces táblát.  
30 másodperccel a piros lámpa előtt bemutatják a “30” mp-es táblát. Ezután a jel után a motorok nem 
indíthatók be.  
A 30 másodperc végén felgyullad a piros lámpa.  
Majd 5-12 másodpercen belül kialszanak a piros lámpák, ez a rajtjel. Minden tájékoztató indítótáblát 
a megfelelő időben kell felmutatni.  
 
307.04  
Azokat a versenyzőket, akik a rajt előtti utolsó 30 másodpercben járatják a motort, kizárják.   
Azok a versenyzők, akik a piros lámpa alatt indítják be a motort vagy hagyják el az indítóstéget egy kört 
veszítenek.  
Azok a versenyzők, akik a piros lámpa kigyulladása előtt a motort pörgetik (gyújtást kikapcsolva) egy 
kört veszítenek.  
A közölt idő leteltével ismét kigyullad a piros lámpa.  
Későn rajtolók: Az a versenyző, akinek nem sikerül elrajtolnia a piros lámpa ismételt kigyulladása előtt, 
köteles megvárni, hogy az egész mezőny elhagyja a rajtstéget, és hogy a stég felügyelő jelzi, hogy a 
megfelelő módon csatlakozhat a versenyhez.  
Amelyik hajónak nem sikerül elindulnia, vissza kell térnie a partra. Kizárják azt a versenyzőt, akinek 
csapattagja úszva vagy a vízben gázolva igyekszik megközelíteni a hajót.  
 
307.10 – PÁROSVERSENYEK SZABÁLYAI  
Kvalifikáció az időmérőn elért pozíció szerint. (a feltüntetett számok az időmérésen elért helyezést 
jelzik).  
Kvalifikáció 16 hajós lebonyolítás esetén  
- Első, egyenes kieséses forduló  
- Negyeddöntők  
- Elődöntők  
- Verseny a harmadik helyért  
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- Döntő  
Kvalifikáció 8 hajós lebonyolítás esetén  
- Első, egyenes kieséses forduló  
- Elődöntők  
- Verseny a harmadik helyért  
- Döntő  
Pálya  
- Három ponttal kitűzött pálya (egyenes vonal mentén))  
- Az első fordítóbójánál lennie kell egy hosszúkás bójának (biztonsági zóna), hogy mindkét pilótának, 
hogy mindkét pilóta számára tartsák a sávot  
- A harmadik bója mindkét pilóta számára azonos  
- A célvonal mindkét pilóta számára azonos  
- Mindkét pilóta megy egy hosszú és egy rövid kört  
- A leghosszabb kör összesen legfeljebb 800 m hosszú lehet  
Rajt  
- Fényjelzésre  
- Stégről  
- Egymás mellől  
- A belül haladó pilóta a legrövidebb kört teszi meg  
- A kívül haladó pilóta 
 
A külső oldali pilóta a legtávolabbi bója felé halad – Kétkörös futam esetén a pilóták sávot cserélnek  
- Amennyiben az egyik pilóta nem tud elindulni, a másik pilóta akkor is teljesíti a pályát  
Egykörös verseny befutója  
- Az a pilóta, aki elsőként áthalad a célvonalon, megnyeri a futamot, ha szükséges, az időt is lehet 
mérni, az összesített versenyeredményekben hátrébb végzettek rangsorolásához.  
Kétkörös futam  
- A legjobb átlagidővel rendelkező pilóta nyeri a versenyt  
Büntetés (kizárás)  
- Sikertelen rajt  
- Rajtnál kiugrás  
- Pálya levágása  
- Másik pálya akadályozása  
(itt az eredetiben két lapon át ábrák találhatók) 
308 – TÖRÖLT VERSENY  
A versenybíróság bármely versenyt vagy futamot törölhet, ha azt a kedvezőtlen időjárás 
vagy más súlyos körülmény indokolja.  
 

309 – HALASZTOTT VERSENY  

309.01  
A verseny vezetőségének joga van a verseny elhalasztására, ekkor az osztály betűjele mellé az „R” betű 
kerül. Az így elhalasztott versenyekről írásbeli tájékoztatást kell kitenni a hirdetőtáblára.  
A Nap Felelősének az első jelzések megadása után is jogában áll a rajt elhalasztása, de csak „vis maior” 
vagy hibás rajtceremónia esetén.   
 
309.02  
A jelzéseket mindkét esetben elölről kezdik. Ha megszűnik a halasztás indoka, a versenybíróság a 
programban szereplő instrukciók alapján jelzi a rajtot.  
A halasztott versenyekre nem fogadnak el új nevezéseket.  
Csak azok a versenyzők indulhatnak, akik szabályosan neveztek és a verseny halasztásának 
pillanatában jelen voltak.  
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309.03  
A versenyt 24 óránál hosszabb időre semmi esetre sem lehet elhalasztani. Ha ezen időhatárokon belül 
nem lehet a versenyt lefutni, a már megtartott versenyek vagy futamok alapján történik az értékelés.  
 
310 – RÖVIDÍTETT VERSENY  
A rövidített verseny egy a versenybíróság által a rajt előtt lerövidített pályán folyó versenyt jelent.  
Amennyiben a versenyt vis maior miatt rövidítik, a nap felelősének (és, ha jelen van, az U.I.M. 
ellenőrnek) saját döntése alapján jogában áll megváltoztatni a menetrendet, valamint a pályát is, ha 
szükséges.  
Amennyiben a versenyre viharos körülmények között kerül sor, a körök számát ideális esetben meg 
lehet tartani, de számukat csökkenteni is lehet, ha nap felelőse azt jónak látja. Ha az idő lehetővé 
teszi, a pálya elrendezését meg lehet változtatni a nap felelőse, az UIM ellenőr és a pilóták 
képviselőjének egyetértésével.  
Amennyiben az időfutamok után módosítják a pályát, további szabadedzést lehet tartani, ha az idő 
megengedi.  
A döntés általi rövidített pályával kapcsolatos információkat írásban kell átadni a versenyzőknek 
és az időmérőknek.  
 

311 – LEÁLLÍTOTT VERSENY ÉS ÚJ RAJTOK  

311.01 – ÁLTALÁNOS RÉSZ  
1.  A leállított verseny az, amit a nap felelőse a rajt után megszakít.  
2.  A verseny leállítása kizárólag a Nap Felelőse ill. az általa megbízott hivatalos versenybíró döntése. 
A leállításra a jelet a feltűnő helyeken elhelyezett piros zászlók felmutatásával adják, kötelezően 
piros lánggal vagy élénk narancs/piros lánggal együtt. UIM címet nem adó versenyeken ezen 
lángok használata opcionális.. Ajánlatos, hogy az indítófényeket a fő versenyirány felé fordítsák a rajt 
után és bekapcsolják őket piros zászlós helyzet esetén, kiegészítő figyelmeztetésként.  
3.  A verseny akkor is megállítandó, ha a pályán valaki vízben van, vagy úgy tűnik, hogy sérült, 
és/vagy a verseny folytatása az abban érintettekre nézve veszélyes.  
4.  A leállítást okozó versenyzőket nem értékelik, és nem indulhatnak újra. Ha a büntetett versenyző 
óv, részt vehet az új rajtnál, és az eredménye a zsűri döntésétől függ. Azért, hogy a verseny ne 
késlekedjen, a leállítás után a versenyző szóban óvhat, de a verseny vagy a futam végén az óvást a 
szokásos írásos formában be kell adnia.  
5. Bármely, a leállított futamban kapott büntetést tovább kell vinni az újraindított versenybe vagy 
futamba. 
6. A kizárt versenyzők nem indulhatnak az új rajtnál (kivéve a fenti 4. pont szerint óvás alatt álló 
esetet). 
7. A rajtsorrend a leállítást megelőző kör végén elfoglalt versenyhelyzet szerint alakul.  
8.  Azok a versenyzők, akiknek nem sikerült saját motorjuk segítségével a rajtstéghez visszatérni, 
nem rajtolhatnak újra. Ez a szabály minden önindítós osztály esetén érvényes.  
9.  Javítást végezni csak a stéghez visszatért hajókon lehet. (ld. 8.sz. szabály).A megjavított hajók 
visszatérhetnek a versenybe stégfőnök utasításainak megfelelően. A javítási területeket pontos 
meghatározása a versenyzői eligazításon történik.  
10.  Újraindítás esetén a megjavított hajónak képesnek kell lennie, hogy a stégfőnök útmutatása 
szerint helyes pozíciót felvegye a stégnél. Ha a hajó erre nem képes, akkor a stég alsó végétől kell 
indulnia. Ha  verseny újraindítása már megtörtént, a versenyző csak a stégfőnök utasításának 
megfelelően rajtolhat.  
 
311.02 – TÖBBFUTAMOS VERSENY  
1.  Ha az élen álló hajó az előírt körök 70%-ánál kevesebbet tesz meg, új rajt szükséges.  
2.  Csak egy új rajt van. Döntő futamban van második új rajt, amennyiben a döntő futam 
megállítására akkor kerül sor, amikor az előírt körök kevesebb mint 35%-át tették meg.  
3  A korábbi rajt során megtett körök nem számítanak.  
4.  Újraindításkor az előírt köröket elölről kezdik számolni, a tankolás engedélyezett. A tankolás helyet 
a szervező határozza meg.  
5.  Csak azok a versenyzők indulhatnak az új rajtnál, akik a megállítás előtti körben számon voltak tartva.  

6.  Ha a futamot azután állították le, hogy a vezető hajó legalább az előírt körszám 70%-át teljesítette, 
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nincs új rajt, és az értékelés teljes pontszámmal történik.  

7.  Ha az újraindított futamot is leállítják, az előírt körök:  
 legfeljebb 35 %-ának megtételekor: fél pontszám  
 több mint 35 %-ának megtételekor: teljes pontszám jár.  

A legfeljebb 35 % jelentése: ‘A vezető hajó legalább egy teljes kört teljesített és az időmérés ezt 
azonosítani képes. Ha ez nem történt meg, nulla pont jár.  

Minimum egy teljes kör és az a feltétel, hogy az időmérés képes volt ez azonosítani.  

Másodszor újraindított döntő futamért teljes pontszám jár, függetlenül a körök számától ezen 
futamra vonatkozóan.  
 
311.03 – EGYFUTAMOS VERSENY  
1.  Az indulásra képes versenyzők csatlakozhatnak az új rajthoz akkor is, ha a korább rajtokon nem 
vettek részt.  

2.  Új rajt szükséges mindaddig, amíg minden leállításnál 1 kört levonva a megmaradókból a maradék 
körök az eredeti körszámnak több mint 20%-át teszik ki.  

3.  Az indulásra képes versenyzőknek egyenesen vissza kell térniük a rajthoz külső segítség és tankolás 
nélkül.  

4.  A körök számolásánál a leállítás előtti körszámot kell figyelembe venni.  

5.  A versenyző végső helyezésének megállapításához az eredeti- és az összes új rajt után 
megtett kört össze kell adni.  
 
312 - MENETSZABÁLYOK  

312.01  
A versenyben résztvevő minden hajónak mindent meg kell tennie az ütközések elkerüléséért.  
 
312.02 – EGYEZŐ ÚT  
Egyező út csak akkor jön létre, amikor két hajó hozzávetőleg azonos pályán van, és az előzésre törekvő 
hajó pilótafülkéje, amennyiben belülről előz, egyvonalban van a leelőzendő hajó pilótafülkéjével.  
Amikor kívülről történik az előzés, az egyező út akkor valósul meg, amikor az előző hajó a leelőzött 
hajót olyan mértékben elhagyta, hogy olyan módon változtathassa meg nyomvonalát, ami nem jár 
azzal, hogy a hajók összeérnek.  
 
312.03  
A vezető hajónak van elsőbbsége az egyező út létrejöttéig.  
 
312.04  
A biztonságos utolérés és előzés manőver az előzést végrehajtó hajó felelőssége.  
 
312.05  
Egyező út manőver után a leelőzött hajó köteles helyet biztosítani az előző hajónak a fordítóbójáknál.  
 
312.06  
A másik hajót utolérő hajó nem erőltetheti az egyező út helyzetet, ha a vezető hajó már megkezdte a 
fordulási manővert.  
312.07  
Az egyező út manőver bármelyik oldalról megkísérelhető.  
 
312.08 - ELŐZÉS  
Az előző hajónak el kell kerülnie a megelőzöttet.  
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312.11 – PÁLYAJELEK KERÜLÉSE  
Ha egy hajó a belső oldalon kísérli meg az előzést, a versenyzőnek számításba kell vennie az előzendő 
hajó útvonalát és meg kell tennie minden szükséges óvintézkedést, beleértve a megállást is, hogy az 
ütközést elkerülje.  
Ha a pályajel megkerülése közben történik az előzés, a hajóknak tartaniuk kell útvonalukat, vagyis a 
pályajel megkerüléséig tartaniuk kell az attól való távolságukat.  
Előzés közbeni egyező út nem ad elsőbbséget a belső oldalon előző hajónak.  
 
(itt az eredetiben egy rajz található) 
 
312.12 - IRÁNYVÁLTOZTATÁS  
Amikor az egyik hajó köteles kitérni, a másik nem változtathat irányt, hogy elkerüljék az összeütközést.  
A hajó nem változtathat úgy irányt, hogy a másikat akadályozza a jobb felőli elhaladásban.  
 

313 – PÁLYAJELEK MEGKERÜLÉSE ÉS AZOKKAL VALÓ ÜTKÖZÉS  

313.01  
Minden pályajelnek a hajó bal oldalán kell lennie, hacsak másképp nem rendelkezik a kiírás és erre nem 
hívták fel a versenyzők figyelmét az eligazításon.  
Olyan versenypályákon, ahol balos és jobbos kanyarok is vannak, a narancsszínű bóják balkanyart, a 
sárga színű bóják jobbkanyart jeleznek.  
 
313.02  
Az a hajó, amelyik rossz irányból kerül meg egy pályajelet, veszít egy kört. Biztonsági okokból nem 
lehetséges, hogy a hajó rossz irányú kerülés után újra megkerüljön egy jelet. Aki mégis megteszi, azt 
kizárják.  
Akkor mondjuk, hogy egy hajó rossz irányban kerülte meg a jelet, ha a bójabíró úgy látta, hogy a 
pályajel rossz oldalán ment el, miután megkezdte a fordulást.  
 
313.03  
A versenypálya minden fordulójában két fordítóbójának kell lennie.  
A következő szövegben az első és második bója azt a sorrendet jelenti, amilyen sorrendben azokat 
megrongálta vagy tönkretette a hajó, nem pedig a fordítónál való sorrendjüket vagy azt a sorrendet, 
amely szerint fordulni kell.  
Ennek megfelelően, ha a versenyző:  
- a fordulónál megérinti az egyik fordítóbóját: nincs büntetés  
- megrongálja, tönkreteszi az első bóját: egy kör büntetés, és a szervező bizottság által meghatározott, 
a versenykiírásban közzétett pénzbüntetés  
- érinti a második bóját: nincs büntetés  
- megrongálja, tönkreteszik vagy elmozdítja a második bóját: kizárás és a versenykiírásban a szervező 
által meghatározott pénzbüntetés.  
- egyedüli bója esetén a büntetéseknél azt második bójának kell tekinteni  
A büntető kört a futam végén kell levonni.  
Javaslat: a két bóját ne kössék össze.  
Bója megrongálásáért kiróható büntetés legfeljebb: EUR 200. 
 
313.04  
Az a versenyző, akit egy másik arra kényszerít, hogy pályajeleket érintsen, óvást nyújthat be a másik 
versenyző ellen.  
 

314 – VERSENYHAJÓK ÜTKÖZÉSE  
Azt a hajót, amelyik a fenti szabályok figyelmen kívül hagyása következtében összeütközik egy 
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másikkal, vagy mások miatta ütköznek, kizárják.  
 

315 – HAJÓK HAJTÁSA  
A motoron és az evezőn kívül minden meghajtási módszer tilos.  
A szél és az áramlás hatásának kihasználása nem járhat a versenyző kizárásával.  
 

316 – SÁRGA ZÁSZLÓS HELYZET EDZÉSEN/IDŐFUTAMON  
Sárgazászlós helyzetben edzésen/időfutamon a versenyzők kötelesek biztonságos sebességre 
lassítani.  
 
317 – VERSENY LEINTÉSE 

317.01 - BEFUTÁS  

A célba érést a versenyzőnek fekete-fehér kockás zászló lengetésével jelzik.  
 

317.02  

A versenyt ill. futamot befejező versenyző köteles úgy elhagyni a pályát, hogy ne akadályozza a 
még versenyben lévő hajókat.  

A versenyzők célba érés után legalább még egy extra kört kötelesek megtenni, hacsak a szervező ettől 
eltérő kikötést nem tesz.  

Azt a versenyzőt, aki a verseny befejezése után átvág a pályán, abból a versenyből vagy futamból 
kizárják, és nulla pontot kap.  

A hajó akkor fejezi be a versenyt, ha a hajófara áthalad a célvonalon. A verseny befejezése után is be kell 
tartania a versenybíróság arra vonatkozó rendelkezéseit, hogy a célvonalat és a pályát szabadon kell 
hagyni.  
 

317.03  

A versenybíróság meghatározhatja az egyes versenyek maximális időtartamát.  

A nemzetközi hajóosztályok versenyei maximum 4 egymást követő napig tarthatnak.  

Tengeri versenyeken 24 órás folyamatos szünetet lehet elrendelni, ha a vízviszonyok ezt 
indokolják.   
 
318 – PONTOZÁSI RENDSZER  

318.01  
Az a hajó tekintendő első helyezettnek, amelyik a megadott távot a legrövidebb idő alatt 
teljesítette.  
A hajók rangsorolása az általuk megtett teljes körök száma alapján történik, azon hajók esetében pedig, 
amelyek ugyanannyi kört tettek meg, a célvonalon történő áthaladás sorrendje dönt a helyezésről.  
Ha más szabály nincs, az alábbi pontrendszert kell alkalmazni minden két-vagy több futamból álló 
versenyen:  
1. - 400 pont 11. - 22 pont 
2. - 300 pont 12. - 17 pont 
3. - 225 pont 13. - 13 pont 
4. - 169 pont 14. - 9 pont 
5. - 127 pont 15. - 7 pont 
6. - 95 pont 16. - 5 pont 
7. - 71 pont 17. - 4 pont 
8. - 53 pont 18. - 3 pont 
9. - 40 pont 19. - 2 pont 
10. - 30 pont 20. - 1 pont 
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318.02  
Ahhoz, hogy a versenyző pontot kapjon, a győztes hajó által megtett táv legalább 75%-át teljesíteni kell, 
és át kell haladni a célvonalon, miután a vezető hajónak intettek a kockás zászlóval.  
Csak a teljes, megtett és regisztrált köröket veszik figyelembe a %-ok megállapításánál (felfelé 
kerekítve)  
[pl. 7 körös futam. 75% = 5.25 kör. Ezt kerekítik felfelé 6 körre]  
Ugyanannyi összes körszámmal rendelkező versenyzők sorrendjét az összes büntetés 
levonását követően a verseny leintésekor elfoglalt pozíciójuk szerint határozzák meg.  
Egyfutamos versenyek esetén  
Azon hajókat, amelyek a versenytáv legalább 90%-át teljesítették, de nem haladtak át a célvonalon 
azután, hogy a győztes áthaladt a célvonalon, azon hajók utánra kell rangsorolni, amelyek ugyanannyi 
kört tettek meg és áthaladtak a célvonalon a győztes után.   
Leállított versenynél a leállítást megelőző kör végén fennálló sorrend jelenti a végső sorrendet.  
A rendezők limitálhatják a győztes befutása után a célba érkezésre rendelkezésre álló időt, de ezt a 
kiírásban jelezni kell.  
 
318.03  
A hivatalos eredményeket a versenyek befejezése után egy órával a hirdetőtáblára ki kell tenni.  
 
318.04  
Együtt versenyző különböző hajóosztályok közös értékelés nem megengedett.  
 
318.05  
Nemzeti osztályok nemzetközi versenyeken is indulhatnak.  
 
318.06  
Ha különböző sorozatok vagy osztályok hajói együtt indulnak, minden hajót a saját osztályán belül kell 
értékelni.  
Ha a verseny programjában nincs verseny minden osztály számára, a nem szereplő hajók a 
legközelebbi programban szereplő magasabb osztályban indulhatnak, ha ezt a versenybíróság 
elfogadja.  
 
318.07  
Alacsonyabb osztály versenyében tilos elindulni, hacsak nem szerzik meg minden versenyző írásbeli 
hozzájárulását.  
A versenybíróság külön osztályként versenyt rendezhet azonos motorral felszerelt egyedi hajótestek 
számára.  
 
318.08  
Ha a verseny utáni ellenőrzésen egy hajót vagy motort szabálytalannak találnak, a versenyzőt minden 
futamból kizárják, amelyekben indult, és minden futam eredményét ennek megfelelően korrigálják. Az 
összesített végeredményt a már korrigált futamokon szerzett pontszámok összegzése adja. 
 

319 - HOLTVERSENY  

319.01  
Két hajó akkor van holtversenyben, ha:  
- egyszerre haladnak át a célvonalon  
- a pontversenyben azonos pontszámot szereznek többfutamos versenyen. 
 
319.02  
Holtverseny esetén a bármely futamban legjobb versenyidőt elért hajót kell győztesnek tekinteni.  
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Csak teljes, teljesített futamokat lehet ilyen célból figyelembe venni.  
Amennyiben a pályát a futamok között jelentősen módosították, a versenyidőt nem lehet felhasználni.   
De amennyiben a két érintett hajó legalább két futamon ugyanolyan versenypályán versenyzett (korábbi 
vagy módosított pálya), a jobb versenyidőt figyelembe lehet venni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, 
vissza kell térni az első teljes futamhoz, és a leggyorsabb hajó (helyezésétől függetlenül) dönti el a 
holtversenyt. 
 
319.03  
Ha az előbbiek szerint is holtverseny van, akkor az lesz a győztes, aki bármelyik futam bármelyik 
körében a nagyobb átlagsebességet érte el.  
 

320 – EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE  
Az eredményeket a depóban egy jól látható, az eligazításon közölt helyre kell kifüggeszteni.  
 

321 – HAJÓTESTEK ÉS MOTOROK ELLENŐRZÉSE  

321.01  
A verseny befejezését követően a motort lezárva kell hagyni, nehogy változtatásokat lehessen 
végezni rajta.  
A hajó vagy a motor bemutatásának megtagadása kizárást von maga után.  
A Nap Felelőse vagy az UIM küldött döntése alapján bármilyen, a motor vagy a hajótest verseny 
utáni, a műszaki ellenőrzés megkezdése előtti változtatására irányuló kísérlet a teljes rendezvényből 
történő kizárást von maga után.  
 
321.02  
A versenyző köteles minden segítséget megadni (szerszámokat, speciális eszközöket, szerelőket) 
motorja szétszereléséhez akkor, ha a műszaki bírók a verseny után ellenőrzés során a motor 
bármely részét ellenőrizni kívánják.  
A versenyző és/vagy a szerelők kötelesek minél hatékonyabban dolgozni, hogy az ellenőrzés 
időtartamát a lehető legrövidebbre csökkentsék.  
 
Az ellenőrzés alatt a motorokat és hajókat egy elkülönített helyen tartják, amely a depó parancsnok 
gondjaira van bízva. Ez a hely a “ parc fermé. ” A döntő befejezése után minden osztály minden 
hajója haladéktalanul és közvetlenül a parc fermé felé köteles haladni az őket érintő ellenőrzések 
elvégzése céljából. Ezen idő alatt a depóba történő belépésük kizárást von maga után. Csak a 
bírók, a versenyző és hajónként legfeljebb két szerelő lehet jelen. 
321.03  
A műszaki átvétel után a hajók csak az edzés és a verseny idejére hagyhatják el a depót.  
 
321.04  
Ha valamilyen javítás csak a depón kívül végezhető el, ahhoz egy műszaki bíró jelenléte szükséges.  
 
321.05  
A következő személyek vehetnek részt az ellenőrzésen: 
 - a Nap Felelőse  
- azon versenyző Nemzeti Szövetsége küldötte, akinek a hajóját/motorját ellenőrzik  
- a szervező bizottság által kinevezett felmérők 
- a versenyző és szükség esetén szerelője  
- az UIM küldött(ek) 
Más személyek jelenléte csak akkor lehetséges, ha a Nap Felelőse engedélyezi.  
 

322 - DÍJAK  
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322.01  
A díjátadás nem tartható meg az ideiglenes eredmények kifüggesztését követő egy órán belül, 
SEM AZELŐTT, hogy a verseny utáni ellenőrzés befejeződött és annak eredménye elleni óvási 
idő lejárt.  
 
Ez idő alatt a verseny zsűrijét nem lehet feloszlatni.  
Rögtön az utolsó futam után ajánlott a még nem hivatalos első három helyezettet a közönség előtt 
felvonultatni, és a közönségnek illetve a sajtónak a hivatalos pódiumon bemutatni.  
 
322.02  
A Nemzeti Szövetség kérheti, hogy a versenyzők számával arányosan csökkentsék a díjak számát. A 
díjak értékét azonban a kiírásban feltüntetett szinten kell hagyni. Ezt a lehetőséget közölni kell a 
kiírásban.  
 
322.03  
Az S, T és P kategóriák címmel felruházott versenyein az utolsó futamnak a díjkiosztó tervezett 
időpontjánál legalább 2 órával korábban véget kell érnie annak érdekében, hogy a műszaki bírónak 
elég ideje legyen a győztesek átvizsgálására.  
 

323 - VERSENYJELENTÉSEK  

323.01  
A verseny végén a versenytitkár jelentést küld Nemzeti Szövetsége Sport Bizottságának, ami az 
alábbiakat tartalmazza:  
323.011 Értékelés és díjkiosztás: 
323.012 Időmérők jelentése; 
323.013 Versenyzők névsora; 
323.014 Büntetések: 
323.015 Dokumentumok az UIM szabályokkal összhangban megdöntött csúcsokról;  
323.016 Óvások és az ezekkel kapcsolatos döntések; 
323.017 A találkozó ill. verseny értékeléséhez szükséges összes irat;  
323.018  Ezeket a dokumentumokat a találkozó ill. verseny után legkésőbb 8 nappal el kell küldeni 
a Nemzeti Szövetség Sport Bizottságához;  
323.019 Minden címet adó találkozó után a szervezőknek el kell küldeniük az eredményeket az 
UIM titkárságára. 
323.020  Ha az eredményeket egy serleg vagy díj odaítélésénél beszámítják, a pontokat 48 órán 
belül el kell küldeni fax ill. e-mail útján az UIM részére;  
323.021  A verseny után 3 nappal a rendező klub az összes résztvevő Nemzeti Szövetségének és 
az UIM Titkárságnak megküldi a végeredményeket.  
323.022  Műszaki okból történő kizárás körülményeit jelenteni kell a versenyző Nemzeti 
Szövetségének az 502.07 szabály szerint.  
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400 - DÖNTÉSHOZATAL  

401.01 - MEGHATÁROZÁSOK  
A döntéshozatal alkalmazandó az UIM tengeri-, körpályás szabadidős hajózás és jetski szabályaira.  
 
401.02  
Nem követelhető kártérítés az UIM szabályokban, előzetes figyelemfelhívásban, a versennyel 
kapcsolatos bármely utasításban, vagy kiadványban foglaltak megsértéséből eredő károkért a 
versenybizottságtól vagy fellebbviteli fórumtól, ezeket az eseteket bírósági eljárásban kell rendezni.  
A versenyben résztvevő hajó legénysége, amennyiben elismeri egy szabály megsértését, ezzel még 
nem vállal felelősséget a kártérítését.  
Az óvási bizottság által feltárt tények és az által hozott döntés csak a motorcsónak versenyszabályok 
vonatkozásában tekintendő relevánsnak, és nem használható fel egy káreset miatt lefolytatott 
eljárásban, az óvásban érintett minden fél írásos beleegyezése nélkül.  
 

402 – JOGI TESTÜLETEK  

402.01 – A NEMZETKÖZI ZSŰRI  
A zsűri a versenyző által felvetett minden óvást meghallgat.  
1. Összetétel  
A zsűri az elnököt is beleértve legalább három tagból áll. A verseny szervezője jelöli ki az elnököt. 
Minden versenyzőt indító ország, beleértve a rendező országot is, egy tagot delegál, aki csak egy 
országot képviselhet. Az írásos delegálást az adott Nemzeti Szövetség felelős tisztviselője aláírásával 
el kell juttatni a verseny Titkársága részére.  
Ha nincs elég Nemzeti Szövetségek által kinevezett személy a háromtagú zsűri megalakításához, a 
szervezőknek kell további tagokat kinevezni, de csak annyit, hogy számuk elérje a hármat.  
A zsűri összetételét be kell jelenteni az első versenyzői eligazításon. A zsűrinek jelen kell lennie az első 
versenyzői eligazításon.  
Versenybírók nem lehetnek zsűritagok.  
Az eseményre kijelölt UIM küldött a zsűri teljes jogú tagja.  
Ha egy eseményen több osztály számára is rendeznek versenyeket, minden osztálynak lehet külön 
zsűrije.  
2. Hatáskör és feladatok  
A zsűri mindaddig fennáll, amíg a verseny tart, és meghallgat minden, a versennyel kapcsolatos óvást.  
A zsűrinek a lehető leggyorsabban határoznia kell minden a verseny alatt benyújtott óvás miatt.  
 
402.02 – ÉRDEKELT FELEK  
A zsűri olyan tagja nem dönthet az óvásról, aki azon a versenyen versenyzőként vagy versenybíróként 
részt vett, amelyre vonatkozóan ítéletet hoznak, vagy tudja magáról, hogy közvetett vagy közvetlen 
érdekek fűzik valamely érintett félhez.  
A nemzetközi zsűri egyetlen tagját sem lehet azonban kizárni a döntésből még akkor sem, ha az egyik 
érintett fél az ő Nemzeti Szövetségéből való.  
 
402.03 – AZ UIM FELLEBBVITELI FÓRUMA  
Az UIM dönt a nemzetközi versenyeken felmerült fellebbezésekről a 405.1 szabály rendelkezései 
szerint.  
Minden esetben az UIM Végrehajtó Bizottsága, vagy abban az esetben, ha az óvást a Végrehajtó 
Bizottság döntése ellen emelték, a Tanács kinevezett semleges tagja az érintett bizottsággal folytatott 
konzultáció után nevezi ki a három tagot, egyikük lesz az Elnök. A tagok nem kerülhetnek ki az ügyben 
érintett felek Nemzeti Szövetségeiből.  
A tagok egyike lesz a Fórum irnoka.  
 

403 – ELJÁRÁSOK ÓVÁSOK ESETÉN  
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403.01 – AZ ÓVÁS ÉRVÉNYESSÉGE 
A versenyző csak olyan versenyre vonatkozó tények ellen óvhat, amelyekben maga is részt vett.  
Több versenyző által aláírt összevont óvást nem vesznek figyelembe.  
Minden óvást írásban kell benyújtani- gépelve vagy nyomtatott betűkkel írva angolul.  
Az óvást az adott időn belül kell benyújtani, tartalmaznia kell az óvás okát és csatolni kell hozzá 
minden lényeges dokumentumot, ami bizonyítékul szolgálhat, valamint a szervezők által előírt óvási 
díjat.  
Minden óvást alá kell írnia az óvó félnek.  
Az óvást át kell adni a versenytitkárnak, aki köteles az óvó fél jelenlétében feljegyezni az átvétel 
időpontját.  
Minden a bizonyítási eljárás során felmerült költséget a vesztes fél fizet.  
Az írásban benyújtott óvást az óvó fél visszavonhatja; ilyenkor elveszíti az óvási díjat.  
 
403.02 – AZ ÓVÁSI DÍJ  
Az óvási díj nagyságát a szervezők határozzák meg és közzéteszik a versenykiírásban. Az 
óvási díj maximális értékét az UIM Közgyűlése határozza meg. Összege EUR 80, vagy 
ennek megfelelő összeg az adott nemzeti valutában.  
A zsűrinek el kell döntenie, hogy az elékerült óvást szabályszerűen nyújtották-e be. Ha érvénytelennek 
találják, azt meg kell indokolni. 
Ha a zsűri helyt ad az óvásnak, az óvási díjat vissza kell adni az óvást benyújtónak.  
 
403.03 – AZ ÓVÁS JOGA  
Óvást lehet benyújtani a kifüggesztett előzetes eredmények, a versenybíróság bármely döntése, 
hivatalos személy és egy vagy több versenyző ellen.  
Amennyiben egy versenyző a Nap Felelőse vagy az UIM küldött által kirótt büntetés ellen nyújt be óvást, 
és ugyanazon incidens miatt, a büntetéssel egy időben egy másik versenyző is óvást nyújt be a 
megbüntetett versenyző ellen, csak egy ülést kell tartani, ahol az óvási eljárásban érintett mindkét 
versenyző részt vesz.  
Óvást csak olyan ügyben lehet beadni, ami az óvó felet magát is érinti. A fenti szabályoknak megfelelő 
óvást a zsűri nem utasíthatja el.  
A zsűri döntése ellen óvásnak helye nincs, azok miatt a fellebbvitelnek van helye.  
 
403.04 – AZ ÓVÁS BENYÚJTÁSÁNAK IDŐHATÁRA  
A hajó, motor vagy versenyző szabályszerűségét érintő óvásokat a versenyzői eligazítás előtt kell 
megtenni. A versenyen való elindulást úgy kell tekinteni, mint a feltételeknek és a többi versenyző 
alkalmasságának elfogadását. A fentiek alóli egyedüli kivétel az, amikor az óvó fél bizonyítani tudja, 
hogy a tényekről nem volt tudomása a versenyzői eligazítás előtt. Ilyenkor az óvás az ideiglenes 
eredmények kifüggesztését követő egy órán belül még benyújtható.  
Az eredmények elleni óvást az első eredmények kifüggesztését követő egy órán belül kell benyújtani, a 
következő kivételek mellett: 
Egy versenyző („A” versenyző) óvását egy másik versenyző („B” versenyző) ellen a 404.03. szabály 
szerint kifüggesztett óvási nyomtatvány kifüggesztését követő 30 percen belül lehet benyújtani, 
amennyiben a „B” versenyzőt megbüntették és ő saját maga óvást adott be a büntetés ellen. Az ilyen 
óvás benyújtása nélkül az „A” versenyző nem fellebbezhet a zsűri döntése ellen.  
Az új eredmények elleni óvást, amely eredmények nem a zsűri döntése nyomán alakultak ki, az új 
eredmények közzétételét követő egy órán belül lehet benyújtani, de kizárólag azon döntés ellen, 
amely az eredmények megváltozásához vezetett. 
Bármely más, az első eredmények közzététele után hozott döntés elleni óvást az adott döntés 
közzététele utáni egy órán belül lehet benyújtani. 
 
403.05 - DÖNTÉSHOZATAL  
A zsűri döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Egyenlő számú szavazat esetén az elnök 
szavazata a döntő.  
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Óvás esetén a zsűri elfogadhatja, elutasíthatja vagy módosíthatja a büntetéseket.  
Minden a zsűri által meghozott ítélet érvényben marad mindaddig, amíg azt a Fellebbviteli Fórum meg 
nem változtatja.  
 
403.06 – A DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE  
Minden zsűri által hozott döntést írásban, a fellebbezés jogának megemlítésével tudatni kell az 
érintett felekkel.  
 
403.07 – A DOKUMENTUMOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE  
Minden a zsűri által hozott döntésben szerepet játszó fontos iratot iktatni kell a rendező Nemzeti 
Szövetségnél, és magasabb fórum számára elérhetővé kell tenni mindaddig, amíg a fellebbezési 
határidő le nem jár.  
 
404 – A FELEK MEGHALLGATÁSA  

404.01 – A MEGHALLGATÁSHOZ VALÓ JOG  
Bármely személynek, aki részese egy meghallgatásnak, vagy szabálysértéssel vádolnak, joga van a 
zsűri előtti meghallgatáshoz, hogy megvédhesse magát.  
A zsűrinek értesíteni kell minden érdekeltet, hogy hol és mikor lesz a meghallgatás. 
Ha bármely, megfelelően értesített fél elfogadható indok nélkül nem jelenik meg, ítéletet hozhatnak a 
jelenléte nélkül. 
404.02 - BIZONYÍTÉK  
Az óvásba bevont felek felelőssége hogy megbizonyosodjanak, hogy a tanúk részükről megjelennek, 
valamint a további bizonyítékok rendelkezésre állnak és a Verseny Zsűri Elnökének kizárólagos 
belátása szerint veszi számításba ezeket, mikor meghatározza a meghallgatás időpontját.  
Minden költséget, beleértve a tanúk megjelenésének költségét is, az érintett fél viseli, hacsak a Zsűri 
másként nem dönt. 
 
404.03 – A MEGHALLGATÁSI ELJÁRÁS  
Minden meghallgatás esetén az alábbi eljárást kell alkalmazni, hacsak a szabályok máshogy nem 
rendelkeznek: 
• A tiltakozást postázni kell ugyanazon módon, mint az eredményeket. A postára adás 
időpontját fel kell tüntetni az anyagon. 
• Írott jegyzőkönyvet kell felvenni.  
• Az eset minden résztvevőjének joga van jelen lenni és meghallgatni és kétségbe vonni minden 
bizonyítékot a meghallgatáson, míg a Zsűri meghozza döntését. Az óvást a felek részére fel kell 
olvasni.  
• A feleket meg kell kérni, hogy adják elő ügyüket. A felek hívhatnak tanúkat. Minden tanúhoz, miután 
előadta az üggyel kapcsolatos álláspontját az összes résztvevő, és a Zsűri tagjai kérdéseket 
intézhetnek.  
• A Zsűri bármely tagja, aki jártas az ügyben, előadhatja bizonyítékait.  
• A felek kérdéseket intézhetnek egymáshoz, illetve a Zsűri azon tagjához, aki tanúskodott. 
• A tanúk távoznak és a feleknek meg kell tenniük az üggyel kapcsolatos végső nyilatkozatukat.  
• A Zsűri bármely felet, korábbi tanút visszahívhatja, vagy új tanút idézhet be, illetve további 
bizonyítékokat kérhet, hogy tisztázza a tényállást. 
• A feleknek az egész visszahívás alatt jelen kell lenniük, és meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy 
kétségbe vonják az új bizonyítékot és utána változtassanak végső álláspontjukon. 

405 – A FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS  
Hivatkozással a 405 fellebbezési eljárás pontra, minden határidő, mely szombattal, vagy vasárnappal 
végződik a következő hétfőre tolódik át. Amennyiben a Fellebbező bármely határidőt elmulasztja, a 
fellebbezés érvénytelenként elutasításra kerül.  
405.01 – FELLEBBVITELI TANÁCS  
A Fellebbviteli Tanács tagjai egyéb sport funkciókat is betölthetnek és a Tanács egy Elnökből és két 
tagból áll. 
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A Fellebbviteli Tanács bármikor összeül, amikor az Elnök összehívja azt. 
 
405.02 – ÉRDEKELT FELEK  
A Fellebbviteli Tanács olyan tagja, aki a kérdéses versenyen versenyzőként, vagy versenybíróként vett 
részt, vagy tudja magáról, hogy közvetlen, illetve közvetett érdek fűzi valamelyik félhez, nem hozhat 
ítéletet. 
 
405.03 – FELLEBBEZÉS JOGA  
A Zsűri döntése ellen a résztvevő felek fellebbezhetnek a zsűri ülésén, ha úgy érzik, igazságtalanság 
történt velük szemben és/vagy új bizonyíték áll rendelkezésre, mely megváltoztathatja a Zsűri döntését: 
Versenyző is fellebbezhet:  
- büntetést szabtak ki ellene 
előzetes tiltakozás benyújtása nélkül, de csak akkor, ha ez nem volt lehetséges, mert a verseny zsűri 
már feloszlatta magát az óvási periódus előtt, vagy alatt  
 
405.04 – FELLEBBEZÉS SZÁNDÉKÁNAK BEJELENTÉSE  
Fellebbezési szándékot írásban kell benyújtani az U.I.M. Titkárságára az érdekelt felek részéről, a 
Zsűri döntését követő négy napon belül, vagy olyan döntés esetén, mely ellen egy versenyző 
fellebbezhet előzetes tiltakozás benyújtása nélkül a döntés bejelentését követő négy napon belül a 
versenyző Nemzeti Szövetsége vagy korábban a versenyző által. 
 
405.05 - HATÁRIDŐ  
Minden fellebbezési dokumentációnak és díjnak meg kell érkeznie tíz napon belül azt követően, hogy 
a fellebbezés bejelentése megérkezett az U.I.M. Titkárságára. 
 
405.06 – FELLEBBEZÉS BENYÚJTÁSA  
A fellebbezést faxon, levélben vagy e-mailen kell elküldeni és a fellebbezőnek alá kell írnia azt. A 
fellebbezés okait meg kell jelölni  
Cím, telefonszám, e-mail és/vagy fax szám megadása kötelező a fellebbezésben, így az UIM közvetlen 
levelezést tud folytatni a versenyzővel, egy másolat küldésével az érdekelt Nemzeti Szövetségnek. 
405.07 – FELLEBBEZŐ FELEK ÉRTESÍTÉSE  
Az UIM Titkárságának két nappal a fellebbezés kézhezvételét követően faxon vagy levélben értesítenie 
kell a többi érdekeltet, hogy fellebbezés került benyújtásra és hogy lehetőségük van viszontválaszra.  
A végső viszontválaszoknak az értesítés kézhezvételét követő tíz napon belül be kell érkezniük. 
 
405.08 – FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE  
Minden fellebbezést a dokumentumok és díjak UIM Titkárságára történő beérkezését követő negyvenöt 
napon belül el kell bírálni.  
405.09 – FELLEBBVITELI TANÁCS DÖNTÉSEI  
A Fellebbviteli Tanács döntéseit a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg. A zsűri 
döntését jóváhagyhatja, megváltoztathatja, vagy nem hagyhatja jóvá. A Fellebbviteli Tanács döntése 
végleges.  
405.10 - KÖLTSÉGEK  
A fellebbezés díja 1525€. Ezen felül a versenyzőnek 2290€-t kell fizetnie az UIM-nek a fellebbviteli 
tanács lehetséges kiadásainak fedezésére (ülések, telefon-, faxköltség, laborköltségek, szakemberek 
díja vagy egyéb a fellebbezési eljárás során felmerülő költség). A fellebbezési díj egy egyszeri 
bajnokság/meghívásos verseny esetén (nem Formula verseny, vagy egy WOC verseny, vagy 
ezekkel egyenértékű) 760 €, ezen felül a versenyzőnek további 760 €-t kell fizetnie az UIM részére a 
fellebbezési tanács lehetséges kiadásainak fedezésére. 
Amennyiben az eljárás során további kiadások merülnek fel, a Fellebbezőnek a hiányzó összeget 
letétbe kell helyeznie az erről szóló értesítéstől számított 14 napon belül.  
A fellebbező versenyzőnek kell fizetnie az ülés költségeit, függetlenül attól, hogy a fellebbezést 
jóváhagyják-e vagy sem. Amennyiben a fellebbviteli bizottság költségei alacsonyabbak, mint 2290€, 
a különbözetet visszafizetik a versenyzőnek. 
Az 1525€ fellebbezési díj visszatérítésre kerül, amennyiben a fellebbezést jóváhagyják. Amennyiben 
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az eredeti döntést a fellebbezési bizottság megváltoztatja (405.09), dönthetnek a fellebbezési díj 
bizonyos százalékának visszatérítéséről, amennyiben így találják helyénvalónak. Ha valamilyen 
vétséget állapítanak meg a 405.05 pont alapján, a Fellebbezési Tanács Elnöke dönthet úgy, hogy a 
fellebbezést nem veszik figyelembe attól az időponttól, hogy a lejárati idők nem kerültek 
figyelembevételre. Ebben az esetben a beérkezett fellebbezési díj 50%-a visszatérítésre kerül a 
fellebbező részére.  
Előfordulhat, hogy a versenyző nem veszi igénybe a Fellebbviteli Bizottság ülését és a fellebbezést 
telefonon, e-mailen, vagy faxon bonyolítják le, ha lehetséges annak érdekében, hogy minimalizálják a 
fellebbezés költségeit. 
 

406 - BÜNTETÉSEK  

406.01 – ÁLTALÁNOS RÉSZ 
Bármilyen alkalmazandó szabály bizonyított megszegése büntetést vonhat maga után. 
Ha a szabályzat nem határoz meg tételes büntetést a vonatkozó szabálysértésre, a büntetést a 
szabályszegés súlyosságával arányos mértékben kell kiszabni. Az arányosság a döntéshozó 
megítélésére van bízva. 
Csak az UIM Végrehajtó Bizottsága vagy az érintett Nemzeti Szövetség szabhat ki büntetéseket, ha a 
szabálysértést olyan súlyosnak ítéli meg, ha azt büntetni kell, bár a büntetési vagy a tiltakozási 
határidő már lejárt. Az előzőekben említett határidők lejárta után egy közönséges szabálysértésért 
nem szabható ki bírság. 
A Verseny Zsűri vagy a Fellebbviteli Testület (csak) tiltakozást vagy fellebbezést követően szabhat ki 
büntetést, melyet a Nap Felelőse vethet ki. kivethető a Nap Felelőse által.  
 
406.02 – BÜNTETÉSI HATÁRIDŐK  
Az első kihirdetett eredmények egy órán át ideiglenesek. 
A Nap Felelőse és az UIM Küldött csak ezen óra határidején belül szabhat ki büntetést. 
A Nemzeti Szövetség és/vagy az UIM Végrehajtó Bizottsága csak a szabálysértés napját követő 3 
hónapon belül szabhat ki büntetést. 
Ezek a határidők nem érvényesek a Nap Felelőse által a verseny előtti műszaki átvizsgálás során 
kiszabott büntetések esetében, azzal a feltétellel, hogy ezek szerepelnek az eredménylapon. 
Ebben az esetben az eredmények ideiglenesek maradnak a verseny előtti vizsgálat befejezését követő 
egy óráig. 
A verseny előtti vizsgálat időpontját és idejét az UIM Műszaki Küldötte vagy más megbízott 
műszaki felülvizsgáló által rögzíteni kell. 
Ha a verseny utáni átvizsgálást nem tudják befejezni a rendezvény végéig, és a Nap Felelőse 
már elhagyta a verseny helyszínét, a büntetést ki kell róni, miután megkapták az átvizsgálás 
eredményeit olyan hamar, amilyen hamar csak lehet. 
 
406.03 – ELFOGADHATATLAN VISELKEDÉS  
A sportoló közösség érdekeinek védelme érdekében a következő cselekmények a Nap Felelőse, az 
UIM Végrehajtó Bizottsága, vagy az engedély tulajdonos Nemzeti Szövetség által büntethetőek. 
• bármely szándékos tett, mely jogosulatlan előny megszerzése érdekében történik  
• bármely helytelen tett vagy hamis állítás melyet azzal a szándékkal tettek, hogy a verseny 
szabályszerű lebonyolításához szükséges tényeket eltitkolják. 
• bármilyen megvesztegetési kísérlet vagy annak elfogadása  
• bármilyen sértő vagy sportszerűtlen magatartás .  
 
406.04 - MEGROVÁS  
Megrovást egy elfogadhatatlan cselekedet helytelenítéséről szóló értesítés. A Verseny Titkárnak ezt fel 
kell jegyeznie. Tanúk előtt kell lezajlania. A megrovás automatikusan arra is figyelmeztet, hogy ha a 
vétség újra előfordul, súlyosabb büntetés kiszabása fog következni. A Megrovás 12 hónapig érvényes. 
Megrovást a Nap Felelőse, vagy az Engedély Birtokos Nemzeti Szövetség adhat.  
 
406.05 - SÁRGA / PIROS LAPOK  
Sárga vagy piros lapot a Nap Felelőse, vagy az UIM Küldött adhat. 

48 



Egy sárga vagy piros lap UIM formanyomtatványon kerül megerősítésre, mely az eredménnyel kerül 
kifüggesztésre, és ha ez megerősítésre került, a küldötti jelentésben szerepelnie kell. A címzettet 
bizalmasan értesíteni kell, mielőtt egy piros lap kifüggesztésre kerül. 
A versenyzőnek a büntetés kifüggesztésétől számítva egy órája van az óvásra (403 szabály). Ha az 
óvást nem hagyják jóvá, akkor fellebbezhet (405 szabály). 
Minden sárga/piros lap beleszámít a versenyző CV-jébe. 
Sárga/piros kártya csak a vízen történt helytelen viselkedésért adható, beleértve:  
- egy vagy két sárga kártya egy időben veszélyes vezetésért;  
- egy piros kártya különösen kirívó veszélyes vezetésért  
Azonnal megakadályozzák, hogy a piros lapot kapott versenyző a továbbiakban részt vegyen az 
eseményen vagy a további fordulókban, ha több fordulós versenyről van szó. 
A piros lapot, vagy három sárga lapot kapott versenyző elveszíti a következő UIM címet adó versenyen 
saját osztályában/formulában való indulási jogot. Ezt követően a lapok törlődnek. 
Minden sárga lap érvényes marad az utolsó lap kiosztását következő négy versenyen, melyen a versenyző 
elindul. 
A sárga/piros lapokról három napon belül értesíteni kell jelenteni az UIM-et, valamint a versenyzők 
Nemzeti Szövetségét.  
 
Az UIM értesíteni fogja az összes Nemzeti Szövetséget, ha egy versenyzőnek egy piros, vagy három 
sárga lapja van és emiatt felfüggesztik a nemzetközi versenyekből. 
 
406.06 - DISZKVALIFIKÁCIÓ 
A diszkvalifikáció törli a versenyzőt annak a futamnak vagy versenynek az eredménylistájáról, melyben 
a szabálysértés történt. 
A Nap Felelőse végzi a diszkvalifikációt.  
 
406.07 – IDEIGLENES FELFÜGGESZTÉS 
Az ideiglenes felfüggesztés felfüggeszti a versenyzőt, a versenyzőt csapatával együtt, egy csapat tagot, 
vagy egy versenybírót a verseny egy részéről vagy egészéről. Ideiglenes felfüggesztés adható súlyos 
szabálytalanságért. 
Az Ideiglenes Felfüggesztést a Nap Felelőse rója ki. 
 
406.08 – TARTÓS FELFÜGGESZTÉS  
Tartós felfüggesztés kiróható egy versenyzőre, egy versenybíróra, vagy egy szervezetre szándékos hiba, 
ismétlődő vagy nagyon súlyos vétség vagy nagyon súlyos igazgatási hiba esetén.  
Tartós Felfüggesztést csak az engedély birtokosnak vagy szervezetnek az azt kiadó Nemzeti 
Szövetség, illetve az UIM Végrehajtó Bizottsága adhat. 
A Tartós Felfüggesztés mindig nemzetközi. A Nemzeti Szövetségnek azonnal értesítenie kell az UIM-
et a Tartós Felfüggesztésről és az UIM-nek tájékoztatnia kell az összes többi Nemzeti Szövetséget 
erről.  
 
406.09 - KIZÁRÁS  
A kizárás valamennyi U.I.M. és társult tagjai által rendezett rendezvényeken való részvételi jog 
végleges elvesztését jelenti. Egy személy, vagy egy szervezet, aki nagyon súlyos morális vagy 
sportvétséget követett el, ki van téve kizárásnak. 
Kizárás büntetést az engedély birtokosnak vagy szervezetnek csak az azt kiadó Nemzeti Szövetség, vagy 
az U.I.M. Végrehajtó Bizottsága adhat. 
A kizárás minding nemzetközi. A Nemzeti Szövetségnek azonnal értesítenie kell az UIM-et a Kizárás 
kirovásáról és az UIM-nek tájékoztatnia kell az összes többi Nemzeti Szövetséget erről.  
Ideiglenes vagy tartós felfüggesztés, vagy kizárás esetén minden Nemzeti Szövetség és társult 
klubjaik kötelesek elfogadni a döntést és alkalmazni azt saját országukban. 
 

407 – EZEN SZABÁLYOK ELSŐDLEGESSÉGE  
Az UIM-nek valamennyi jogorvoslati lehetőségét ki kell meríteni, mielőtt a vita polgári bíróság elé vihető. 

408 – MOTORCSÓNAK ÓVÁSI FORMANYOMTATVÁNY  
A RÉSZ  
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Önnek, a versenyzőnek kell kitölteni és benyújtani a határidőn belül 
B RÉSZ 
Önnek, a versenyzőnek kell kitölteni és benyújtani az Óvási Zsűri Elnökének az Óvási Ülés kezdetekor. 

VERSENYZŐK ÓVÁSI FORMANYOMTATVÁNYA  
A RÉSZ  
1. FEJEZET  
ESEMÉNY NEVE: VERSENY VAGY FUTAM IDŐPONTJA:  
FUTAM SZÁMA: OSZTÁLY:  
2. FEJEZET  
ÖN NEVE (ÓVÁST BENYÚJTÓ)  
ÖN HAJÓJÁNAK SZÁMA: HAJÓ NEVE: 
3. FEJEZET   
Én (az Óvást benyújtó) óvást jelentek be az alábbi ellen: (tegyen ✔ a megfelelő helyre)  
❑  Helyreigazítást kérek a Verseny Szervező Bizottságától egy cselekedet vagy mulasztás okán 
❑  Másik versenyző, név: Hajó száma: 
❑  Kihirdetett eredmény  
4. FEJEZET  
Melyik szabály lett megsértve 
Az eset időpontja:  
Melyik körben történt az eset  
Hol történt az eset 
Mi az óvás kívánt eredménye 
5. FEJEZET  
Aláírás 
Aláírás időpontja 
 
6. FEJEZET  
Ezt a bekezdést a tisztviselőnek kell kitöltenie, miután megérkezett ez az Óvás 
Tisztviselő neve:  
Óvás beérkezésének időpontja:  
Óvás díjának beérkezési időpontja:  
 
B RÉSZ  
7. FEJEZET  
Egyéb, más versenyző leírása az eseményről, írásban és rajzzal; 
VAGY a Verseny Bizottság elleni óvás okának indoklása: 
  
409 – DÖNTŐBÍRÓSÁG 
409.01 – ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
A fellebbviteli eljárásban részt vevő félnek jogában áll végleges döntőbíráskodást kérni a CAS-nál (Sport 
Döntőbíróság). A döntőbírósági eljárás megkezdéséhez szükség van arra, hogy a CAS elfogadja a 
megbízást. Abban az esetben, ha a CAS nem fogadja el a megbízást döntőbíráskodásra, a Fellebbviteli 
Testület döntése érvényben marad. A CAS eljárás során be kell tartani a következő szabályokat. 
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409.02 – A DÖNTŐBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ FELEK 
 
a. Az UIM résztvevő fél a döntőbírósági eljárásban, képviselője a Fellebbviteli Testület elnöke. 
b. A fellebbviteli eljárásban részt vevő minden más felet értesíteni kell a döntőbírósági eljárásról, 
ezek csatlakozhatnak a döntőbírósági eljáráshoz mint felek. Erről írásos nyilatkozatot tesznek az UIM 
hivatal felé, vagy közvetlenül a CAS felé. 
 
409.03 – A DÖNTŐBÍRÓSÁGRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK 
A döntőbíráskodás kérésére vonatkozó igényt az érdekelt félnek írásban kell benyújtania az UIM felé a 
fellebbviteli döntés kézhezvételétől számított 7 napon belül. 
A döntőbírósági eljárás megindítására vonatkozó igény írásos indoklásának be kell érkeznie az UIM 
titkárságára 14 napon belül onnan számítva, hogy a döntőbírósági eljárásra vonatkozó igény beérkezett 
az UIM titkárságára. 
A bejelentést és az indoklás a fél köteles aláírni. 
 
409.04 – DÍJ ÉS KÖLTSÉGEK 
Az UIM döntőbírósági díja 1525 EUR.  A 405.10 sz. szabálynak megfelelően a CAS hozhat olyan 
döntést, amely szerint a díjat vagy annak egy részét visszatéríti. 
A döntőbírósági eljárás végső kimenetelétől függetlenül a döntőbíráskodással kapcsolatban a CAS-nál 
felmerülő minden költséget (pl. CAS számlák vagy a CAS által, vagy annak kezdeményezésére 
megbízott szakértők számlái, utazási, szállás- és kommunikációs költségek az UIM képviselő részéről, 
stb.) a döntőbírósági eljárást kérő fél visel, kivéve, ha az alábbiakban másként szerepel. 
A döntőbírósági eljárást kérő fél köteles letétbe helyezni egy olyan összeget, ami minden ilyen 
lehetséges költségre fedezetet nyújt, legkésőbb 14 nappal azután, hogy az összegről értesítést kapott. 
Ezt az összeget a Főtitkár határozza meg a CAS-sal történt egyeztetést követően, és figyelembe véve 
egy 2290 EUR- összeget, amely az UIM részéről merülhet fel. A letétet banki átutalással kell megfizetni 
az UIM felé, vagy közvetlenül a CAS felé, ahogy azt az UIM Főtitkára meghatározza. Amennyiben az 
eljárás során további költségek merülnek fel, az eljárást kérő fél köteles a hiányzó összeget letétbe 
helyezni az értesítést követő 14 napon belül. 
A 409.02. b pont szerinti fél viseli azon költségeket, amelyek a döntőbírósági eljárásban történő 
részvételükre vonatkozó jogaik teljesítése kapcsán merülnek fel, beleértve, de nem korlátozva az utazási 
és szállásköltségekre, tanácsadói díjakra és hasonlókra. 
 
409.05 – TOVÁBBI ELJÁRÁS  
A CAS-t a bevont felek bízzák meg, de kizárólag az UIM titkárságon keresztül. Az UIM segítséget 
nyújt, olyan módon, hogy megbízási tervezetet készít és átadja azt a CAS részére. Az UIM nem 
továbbíthat semmilyen megbízást a CAS felé, csak amennyiben a döntőbírósági dokumentumok és a 
409.03 és 409.04 sz. szabályok szerinti díjak kellő időben beérkeznek.   
Amennyiben az érdekelt fél elmulasztja bármely határidőt, ez a fél az eljárás vesztese lesz, és a 
Fellebbviteli Testület döntése automatikusan fennmarad. Ebben az esetben az UIM titkárság nem 
nyújtja be a megbízást a CAS felé, illetve a korábban esetleg benyújtott megbízást visszavonja. Ebben 
az esetben az érdekelt fél köteles megfizetni a döntőbírósági díj 50 %-át a 409.04 sz. szabály szerint.  
A további eljárásról a CAS dönt. 
 
409.06  
A CAS döntése végleges, további jogi eljárásnak helye nincs.  
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500 – NEMZETKÖZI SOROZATOK ÉS OSZTÁLYOK  

500.01 - MEGHATÁROZÁSOK  
Az általános versenyszabályok és a csúcsokra vonatkozó szabályok alkalmazandók minden 
nemzetközi sorozatban. 
 
1. VERSENYZŐK, OSZTÁLYOK ÉS CSAPATOK  
Hajó alatt bármely motorcsónakozásban használt hajót értünk. (hidroplán, katamarán, egytörzsű hajó, 
stb.) 
 
A hajó olyan hajó, mely lebeg a vízen ha mozdulatlan és folyamatos támasztékot szolgáltat, irányított 
vezérlésű vagy felhajtóerőt kap hidrodinamikai erőtől. 
 
A versenyzők 5 osztályban versenyeznek. Az osztályba sorolás alapja a versenyző adott év december 
31-én betöltött életkora. Az osztályok a következők: 
1. osztály  életkor 8-9 év 
2. osztály  életkor 10-11 év 
3. osztály  életkor 12-13 év 
4. osztály  életkor 14-15 év 
5. osztály  életkor 16-18 év 
 
A Formula Future rendezvényeken a részvétel a versenyző számára saját felelősségre történik. 
Kiskorúként minden résztvevőnek rendelkeznie kell felelősségvállalási nyilatkozattal, amit a szülő vagy 
más felelős gondviselő ír alá.  
A versenyzőknek és a lehetséges másodpilótáknak is tudniuk kell úszni, sportruházatot kell viselni, 
lapos talpú, sarok nélküli cipővel. Csak ilyen öltözékben lehet indulni.  
Oktatási intézmények, sportklubok és más szervezetek által létrehozott csapatok vehetnek részt a 
versenyeken. 
 
500.02 – NEMZETKÖZI SOROZATOK ÉS OSZTÁLYOK  
A következő példa arra szolgálnak, hogy egyértelműen meghatározzuk a „sorozat” és „osztály” szavak 
jelentését: 
A Farmotoros Versenyhajók sorozatát tizenkét kapacitás osztályra bontják, melyek a következők: 
125cc, 175cc, 250cc, 350cc, 500cc, 700cc, 850cc, 1000cc, 1500cc, 2000cc, 3000cc és e feletti. 
Bármilyen új nemzetközi sorozat vagy osztály elfogadására vonatkozó kérelmet legalább három 
Nemzeti Szövetségnek kell benyújtania. 
Minden sorozat és osztály nemzetközi, melyre vonatkozóan az UIM szabályokat hozott. 
Minden nemzeti testületnek kötelessége elfogadni ezeket a szabályokat bármilyen változtatás nélkül. 
Csak az UIM-nek van joga megváltoztatni a szabályokat.  
 
500.03 – ELISMERT SOROZATOK ÉS OSZTÁLYOK  
Minden nemzeti sorozatot és osztályt elismer az UIM, melyre vonatkozóan megfelelő szabályokat 
alkotott a Nemzeti Szövetség. 
 
500.04 – VERSENYOSZTÁLYOK KEZDŐKNEK  
Az UIM javasolja létrehozni minden Nemzeti Szövetségben Junior osztályokat (12 éves kortól) 
összhangban a nemzeti szabályozással. 
Az UIM nyilvánosságra hozza a már működő osztályok (nem lezárt) listáját (azaz APBA osztályok, OSY 
400 stb.) 
Az UIM fenntartja a jogot, hogy további osztályokat javasoljon és a jövőben, amikor szükséges, 
országok közötti engedélyezési versennyel kapcsolatban megfogalmazzon nemzetközi szabályokat. 
 
500.10 - SZABÁLYOK - FORMULA FUTURE  
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Minden csapatban korosztályonként legfeljebb két versenyző lehet. Kontinentális és világbajnoki 
rendezvényeken minden nemzeti szövetséget csak egy csapat képviselhet.  
 
Minden csapatnak rendelkezni kell egy hivatalos felnőtt képviselővel, és kapitányt kell jelölnie 
A kapitány feladata, hogy vezetést és iránymutatást adjon, valamint biztosítsa fiatal csapattársai 
megfelelő viselkedését.   
Minden versenyzőnek, a csapatok hivatalos képviselőinek és a verseny tisztviselőknek ismerniük kell 
az UIM Formula Future szabályokat.  
 
2. HAJÓK, MOTOROK ÉS FELSZERELÉS  
Minden csapatban korosztályonként legfeljebb 2 versenyző lehet. Kontinentális és világbajnoki 
rendezvényeken minden nemzeti szövetséget csak egy csapat képviselhet. A hajókat, motorokat és 
propellereket a rendező biztosítja, azoknak rendes kereskedelmi forgalom számára gyártottnak kell 
lenniük,  
A hajók legnagyobb hosszúsága 3,6 m, szélességük 1,3 m és 1,7 m között legyen.  
A hajó működtetése közben minden pilótának és társpilótának mindig viselnie kell a sisakot és a 
mentőmellényt, amelyeket a rendező biztosít 
A bajnokságban használt minden hajót azonosító számmal és/vagy eltérő színnel kell ellátni.  
A versenyzők az 1-3 osztályban (8-13 éves) farmotoros hajtómű által meghajtott RIB típusú 
minimálisan 5 lóerős (3,7 kW), maximálisan 8 lóerős (6 kW) teljesítményű kétütemű motoros és 
maximum 10 lóerős (7,45 kW) négyütemű motoros hajókat használnak, kézi hajtómű kormányzással 
(kormányrúddal), ha lehetséges automatikus irányváltással.  
Az 1-3 osztályokban másodpilóta kötelező. Minden versenyzőnek egy osztályban lennie kell „saját” 
másodpilótájának. Amennyiben (bármilyen okból) a másodpilótát le kell cserélni, az őt váltó 
személynek ugyanolyan súlyúnak kell lennie, vagy ülésének közelében ballasztot kell elhelyezni, hogy 
elérjék a lecserélt másodpilóta súlyát. 
Az 1-3 osztályokban a hajókat két különálló vészkapcsolóval kell felszerelni, vagy két külön 
csatlakozóval egy vészkapcsolóhoz, annak érdekében, hogy a pilóta és/vagy a másodpilóta azonnal 
leállíthassa a motort.  
A pilóta csak akkor rajtolhat, ha a pilóta és a másodpilóta vészkapcsolóját megfelelően rögzítették a 
testükhöz vagy felszerelésük bármely részéhez (például a mentőmellényhez).  
A 4 – 5 osztályokban a hajóknak farmotoros hajtómű által meghajtott RIB típusú, legalább 10 lóerős 
7,3 kW) teljesítményű, legfeljebb 15 lóerős (11,2 kW) teljesítményűnek kell lenniük.  
A hajókon lennie kell kormánykeréknek, ülésnek a pilóta részére, sebességváltó karnak a 
starboardon/jobboldalon és vészkapcsolónak.  
A pilóta csak akkor rajtolhat, ha a pilóta és a másodpilóta vészkapcsolóját megfelelően rögzítették a 
testükhöz vagy felszerelésük bármely részéhez (például a mentőmellényhez).  
 
3. SZERVEZÉS  
Világ és Kontinentális bajnokságokat lehet külön rendezvényként bonyolítani azonos helyen és 
időpontban 
3.1 - Versenykiírás  
A versenykiírásnak meg kell felelnie az UIM pályaversenyekre vonatkozó előírásainak. Ezeken felül 
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:  
-A csapatok és képviselőik elszállásolása (árak, távolság a verseny helyszínétől, étel, közlekedés)  
- Közlekedési lehetőségek érkezéskor és elutazáskor – a repülőtérről/közútról a helyszínre, térképek, 
stb.  
-A rendezvényen használt hajók és motorok, fotókkal  
-A rendezvényen használt hajók és motorok, fotókkal  
-A biztosításhoz szükséges adatok  
 
3.2 - Balesetbiztosítás  
A rendező díjmentes balesetbiztosítást nyújt minden versenyző részére.  
 
3.3 - Nevezés  
A versenyzők és csapatok nevezésének a rendezvény időpontja előtt legalább 4 héttel be kell 
érkezniük a rendezőkhöz. A nevezésnek tartalmazni kell a csapatok minden résztvevő versenyzőjének 
adatait (családi név, keresztnév, születés időpontja, cím, útlevél szám, nem) – ezek a baleseti 
biztosításhoz szükségesek (részletek a 3.2 pontban).  
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3.4 – Hivatalos nyelv  
Minden levelezés, dokumentum és megbeszélés hivatalos nyelve az angol – az UIM előírásoknak 
megfelelően.  
Minden műszaki és közérdekű bejelentést ki kell adni angolul és a vendéglátó ország nyelvén is.  
A Nap Felelőse beszélje és értse az angol nyelvet, vagy legyen vele hivatalos fordító a rendezvény 
ideje alatt.  
 
3.5 - Óvás  
Óvást csak a csapat vezetője nyújthat be.  
A rendező által biztosított hajó, a motor vagy felszerelés bármely részével kapcsolatos óvást 
legkésőbb a hivatalos szabadedzés befejezését követő 1 (egy) órán belül be kell nyújtani.  
Minden más óvásra az UIM 403.sz. előírása vonatkozik.  
 
3.6 - Zsűri  
A csapatok (nemzeti szövetségek, sportklubok, stb.) hivatalosan jelölt képviselőiből áll, minden 
csapatnak egy küldöttje lehet (összesen legalább 3 személy).  
A zsűri minden kötelessége, feladata és a rá vonatkozó feltételek leírása az UIM 402. sz. előírásában 
találhatóak.  
 
3.7 – Regisztrációs eljárás  
A regisztrációs eljárást a versenykiírásban megadott időpontok betartásával kell lefolytatni.  
Minden versenyző rajtszámot és regisztrációs nyomtatványt kap. A rajtszámon 25 cm x 25 cm-es 
fehér négyzeten 20 cm magas fekete számjegyek találhatók, és a verseny alatt végig láthatónak kell 
lennie.  
A versenyző a verseny minden szakaszában köteles viselni a rajtszámot.  
Regisztrációkor minden versenyzőt megmérnek. Amennyiben a versenyző súlya kisebb mint a 
statisztikai átlag, a rendező extra súlyt (nehezéket) ad, hogy a versenyző elérje az osztályonkénti 
szükséges átlagsúlyt (versenyző+ballaszt)  
A nehezéket az ülés közelében kell elhelyezni, és biztonságosan rögzíteni kell a hajóhoz.  
Statisztikai átlagsúly:  
 
1. Osztály  32 kg 
2. Osztály  40 kg 
3. Osztály  52 kg 
4. Osztály  64 kg 
5. Osztály  71 kg 
 
A regisztrációs eljárás befejezése után ki kell függeszteni a versenyzők listáját minden csapat 
esetében. A listának tartalmaznia kell:  
- Rajtszám  
- Keresztnév, vezetéknév  
- Nem 
- Születési dátum (nap/hónap/év)  
-  Igazolt súly és szükséges nehezék  
- Osztály. 
  
A 1-3 osztályokban a másodpilótát is meg kell jelölni. 
 
A regisztrációs eljárás befejezése után ki kell függeszteni a versenyzők listáját minden csapat 
esetében. A listának tartalmaznia kell:  
 
3.8 – Csapatok képviselőinek megbeszélése  
A regisztrációs eljárás befejezése után megbeszélést kell tartani a csapatok képviselőinek.  
A részvétel kötelező minden csapat képviselőjének, edzőknek és a zsűri tagjainak.  
3.9 – Felfújható bója  
Felfújható bójákat kell használni, amelyek magassága legalább 70 cm (legalább 60 cm a víz felett), 
ezeket függőleges csíkozással kell ellátni, hogy bármilyen esetleges elfordulást könnyen észre 
lehessen venni, amit a bója érintése okoz.  
A bóják közötti minden kapunak 2,5 méter szélesnek kell lennie.  
A bójákon a következő színeket kell használni:  
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-Piros: kapuk és fordulók  
- Sárga: célkapuk - 
-Kék: utolsó forduló az 5. osztályban  
-Fehér: rajt – cél   
3.10 - Zászlók  
A következő 80 cm x 80 cm-es zászlókat kell használni:  
-Zöld: rajt (indulás)  
-Sárga: veszély a pályán  
-Piros: verseny leállítása  
-Kockás: cél  
- Fekete: a bója bírók mutatják fel, ha a versenyző megérinti a bóját  
4. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 
4.1 – Általános 
Minden verseny 3 szakaszból áll:  
-1. szakasz: szabadedzés (4.2 pont)  
-2.  szakasz: manőverezés(4.3 pont)  
-3. szakasz: párhuzamos szlalom döntőkkel (4.4 pont)  
A versenyzők egymás időeredményével versenyeznek.  
Minden szabály életbe lép, és minden büntetés alkalmazhatóvá válik, amint a hajók elhagyják az 
indító pontont.  
Az időmérés akkor kezdődik, amikor a hajófar (a rajtot engedélyező zöld zászló felmutatása után) 
áthalad a rajtvonalon, és akkor ér véget, amikor a hajófar ismét áthalad a célvonalon.  
Minden versenyzőnek minden szakaszt teljesítenie kell az adott osztályra vonatkozó rajzok és 
útmutató szerint. Egy időpontban soha nem lehet egynél több hajó a versenypályán.  
Az 1 – 3 osztályokban a versenyzők ülnek vagy térdelnek a hajóban, a 4 – 5 osztályokban 
pilótaülésben ülnek.  
Szabad tartani a hajó oldalait a stabilitás fokozása és a biztonság érdekében.  
A rajtot úgy kell végrehajtani, hogy nem szabad még egyszer megérinteti a rajt pontont a hajóval.  
Part megközelítése: a célvonalon történő áthaladás után a hajóval finoman meg kell állni a pontonnál 
kijelölt területen. 
 
4.2 - Szabadedzés  
A szabadedzés kötelező minden versenyző részére.  
A manőverezés pályavonalát elhelyezik a vízen az edzéshez.  
A versenyzőknek mindkét pályán, a manőver és a szlalom pályán is edzeniük kell a verseny 
időrendjének megfelelően.  
A rendezők a verseny időrendjében határozzák meg a szabadedzés időpontját és időtartamát.  
A rendező feladata annak biztosítása, hogy minden csapat versenyzői létszámával arányosan 
ugyanannyi edzésidőt kapjon.  
A szabadedzésen ugyanolyan típusú hajókkal és motorokkal kell részt venni, amilyeneket a 2. és a 3. 
szakaszban használnak, az edzést a versennyel azonos pályán kell futni.  
Az edzés sorrendjét országonként sorsolással határozzák meg, és arról a csapatokat előre értesítik.  
A versenyt megelőző héten tilos edzeni a verseny helyszínén. A vízfelületet az első beütemezett 
edzés péntekéig zárva kell tartani. 
 
4.3 - Manőverezés    
A manőverezés a következőkből áll:  
• Csomókötés (4.3.1 pont)  
•  Haladás a manőverező versenypályán (4.3.2 pont)  
 
4.3.1 Minden versenyző bemutatja ügyességét a következő csomók kötésével (ld. függelék):  
- Egyenes csomó  
• Bulin  
• .   
• Félcsomó 
• Szorítónyolcas  
Csomónként legfeljebb 60 másodpercet vehet igénybe a megkötés, az idő letelte után a csomókötési 
kísérlet érvénytelennek számít. A versenyző kézfelemeléssel jelez, amikor úgy véli, kész a csomó.  
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4.3.2 Minden versenyző teljesíti az osztályának megfelelő (ld. a mellékelt rajzot) manőverező pályát.  
Minden versenyző kétszer teljesítheti a pályát, egymás után. Mindkét kísérletet ugyanazon a pályán 
kell teljesíteni, ugyanazzal a hajóval és motorral osztályon belül.  
A manőverezés vonatkozásában a zsűri dönthet ettől eltérő rajtsorrendről/rajtolási rendszerről. 
Amennyiben jelentős időjárási változások miatt (vagy hasonló okból) fennáll a lehetősége, hogy 
egyenlőtlenek lehetnek a feltételek a versenyzők számára. 
A 4-5 osztályokban a versenyzőknek végre kell hajtaniuk egy ember-a-vízben manővert.  
A hajó a jelzést bal oldalával közelítse meg a manőver során és teljesen meg kell állnia (pl. a 
hátrameneti fokozat használatával).  
Hátrameneti haladás a hajóval nem megengedett.  
Miután a hajó teljesen megállt, a versenyző két kézzel a feje fölé emel egy mentőbóját (vagy hasonló 
tárgyat), ezt a kijelölt helyre teszi, nem dobja vagy ejti, azután pedig folytatja a pályát.  
Amennyiben az ember-a-vízben manőver elsőre nem sikerül, lehetőség van második próbálkozásra, 
de ekkor a hajó csak előrefelé mozoghat. 
 
4.4 – Párhuzamos szlalom  
A párhuzamos szlalomot a mellékelt rajz szerinti pályán teljesítik.  
Két, azonos osztályba tartozó versenyző egyszerre indul, mindkettő külön versenypályán fut.  
Minden versenyzőnek kétszer teljesíti a szlalomot, a második futás előtt a versenyzők hajót és pályát 
cserélnek.  
A két futamban elért időket összeadják, hozzáadják a büntetésül kapott másodperceket (ha vannak), 
és a versenyzők a helyezések után kapnak UIM pontokat (318.01 sz. pont).  
Az osztályonként legmagasabb pontszámot szerzett négy versenyző vesz részt az elődöntőkben és a 
döntőben.  
Az elődöntők párosítása a versenyzők rajtszámai alapján történik.  
Az elődöntők minden résztvevőjének ismét két lehetősége van. A második próbálkozás előtt a 
versenyzők hajót és pályát cserélnek.  
Az elődöntők eredményét a fent leírtak szerint kell meghatározni, a döntőbeli páros meghatározása a 
következők szerint történik:  
• Az elődöntőkben a legmagasabb és a második legmagasabb pontszámot elért versenyzők 
indulnak az 1. és 2. helyért  
• Az elődöntőben harmadik és negyedik legmagasabb pontszámot elért versenyzők a 3. és 4. 
helyért versenyeznek. 
 
4.5 - Újraindítás  
A leállt motort magának a versenyzőnek kell újraindítania  
- a 4 és 5 osztályokban, az alacsonyabb osztályokban (1-3) a másodpilóta segítsége is megengedett.  
A versenyző akkor nyújthat be óvást a Nap Felelősének, ha az újraindítás után képes volt befejezni a 
versenyt. Amennyiben a versenyző nem tudja saját maga újraindítani a motort, felemelt kézzel jelezze, 
hogy kéri a mentőszemélyzet segítségét.  
A Nap Felelőse dönti el, engedélyezi-e az újraindítást. Amennyiben a Nap Felelőse engedélyezi az 
újraindítást, annak azonnal meg kell történnie. 
 
5. PONTRENDSZER, EREDMÉNYEK ÉS BÜNTETÉSEK  
5.1 – Az alkalmazandó UIM pontrendszer a következő:  
1. hely: 400 pont 8. hely: 53 pont 15. hely: 7 pont 
2. hely: 300 pont 9. hely: 40 pont 16. hely: 5 pont 
3. hely: 225 pont 10. hely: 30 pont 17. hely: 4 pont 
4. hely: 169 pont 11. hely: 22 pont 18. hely: 3 pont 
5. hely: 127 pont 12. hely: 17 pont 19. hely: 2 pont 
6. hely: 95 pont 13. hely: 13 pont 20. hely: 1 pont 
7. hely. 71 pont 14. hely: 9 pont 
Ahhoz, hogy a verseny adott szakaszának rangsorában szerepeljen, a versenyzőknek teljesíteniük 
kell az adott szakaszt, és át kell haladniuk a célvonalon. 
 
A második és a harmadik szakaszt külön bajnokságoknak tekintik.  
A harmadik szakasz végén a második és a harmadik szakaszban elért pontszámokat összeadják.  
Az egyéni verseny összetett címét minden osztályban az a három versenyző kapja, akik a második és 
a harmadik szakaszban összesítve a legtöbb pontot szerezték.  
A csapatverseny végeredményét az összes versenyző összesített pontszáma elosztva a 
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csapatonkénti versenyzői létszámmal határozza meg (a csapat átlagpontszáma). 
 
5.2 - Eredmények  
Az eredményeket osztályonként és szakaszonként a lehető leghamarabb ki kell függeszteni (soha 
nem később mint egy órával azután, hogy az adott osztály utolsó versenyzője befejezte az adott 
szakaszt) egy jól látható helyen (amit a versenyzői eligazításon közölni kell).  
Az eredményeket a Nap Felelőse aláírja, és a lapon feltüntetik a kifüggesztés időpontját is.  
Minden verseny eredményét szakaszonként külön oszlopban kell megjeleníteni, egyértelműen 
feltüntetve a következőket:  
5.2.1 Manőverezés: csomókötési próba büntetései 1. kísérlet időeredménye, 1. kísérlet büntetései, 1. 
kísérlet időeredményei büntetéssel, 2. kísérlet időeredménye, 2. kísérlet büntetései, 2. kísérlet 
időeredményei büntetéssel, legjobb idők a csomókötési próba büntetéseivel, rangsor, UIM pontok.  
A kizárás az adott próbára nézve nulla pontot jelent.  
5.2.2 Párhuzamos szlalom előfutam / elődöntők  / döntők:  
1. kísérlet időeredményei, 1. kísérlet büntetései, 1. kísérlet időeredményei büntetéssel, 2. kísérlet 
időeredményei, 2. kísérlet büntetései, 2. kísérlet időeredménye büntetéssel, rangsor, UIM pontok. 
Amennyiben a párhuzamos szlalomban kizárás történik, az érintett versenyzőt a teljes szakaszból 
kizárják, mivel nem rendelkezik a szükséges két érvényes kísérlettel.  
5.2.3 Egyéni verseny / Általános: manőverezés összesített UIM pontok, párhuzamos szlalom 
összesített UIM pontok, UIM összes pontszám szerinti rangsor.  
5.2.4 Csapatverseny: manőverezés 3 legjobb eredménye / UIM pontok (az érintett versenyzők és 
osztályok megjelölése), párhuzamos szlalom 3 legjobb eredménye / UIM pontok (az érintett 
versenyzők és osztályok megjelölése), UIM összetett rangsor.  
5.2.5 Díjátadás: A legjobb három versenyző manőverezésben (2. szakasz), párhuzamos szlalomban 
(3. szakasz), egyéni versenyben és csapatversenyben kap díjakat. A díjátadásról a rendező 
gondoskodik.  
5.2.6 Holtverseny esetén:  
Manőverezés – amennyiben kettő vagy több versenyző a legjobb kísérletében azonos időt ér el 
(beleértve a csomók és a vezetés közben kapott büntetéseket), a legjobb összetett időt (beleértve a 
mindkét kísérlet során kapott büntetéseket) elért versenyző kerül előre a rangsorban. 
 
Amennyiben a versenyzőnek csak egy érvényes kísérlete van, ő kerül hátrébb a rangsorban.  
Párhuzamos szlalom – amennyiben kettő vagy több versenyzőnek a két kísérletből a büntetésekkel 
együtt azonos összetett ideje van, azt a versenyzőt sorolják előbbre, aki a büntetést is beleszámítva 
az első vagy a második kísérletnél jobb időt ért el.  
Amennyiben a holtverseny még mindig fennáll, és az elődöntő vagy a döntő résztvevőiről kell dönteni, 
az azonos idővel rendelkező versenyzők újra teljesítik mindkét kísérletet. Az ismételt futás után csak 
az ismételt futások időeredményét kell figyelembe venni.  
Egyéni verseny – amennyiben kettő vagy több versenyző a második és a harmadik szakaszban 
azonos összesített pontszámot ért el, a legjobb összesített időeredménnyel rendelkező versenyző (a 
büntetéseket is beleértve) azaz a jobbik manőverezési kísérlet és mindkét párhuzamos szlalom 
kísérlet idejét összeadják, kerül előre a rangsorban.  
Csapatverseny – amennyiben kettő vagy több csapatnak a csapatversenyben ugyanannyi UIM pontja 
van, az 1. helyekért járó pontokat összeadják, ha a holtverseny még mindig fennáll, ugyanezt teszik a 
2. helyezésekkel, amíg a győztest meg nem határozzák. Erre csak akkor van mód, ha mindkét csapat 
rendelkezik elég, figyelembe vehető versenyzővel.  
Amennyiben a fent leírt megoldásokkal nem sikerül megállapítani a győztest, akkor a holtverseny lesz 
az eredmény. 
 
5.3 - Büntetések  
 
A versenypályákon a következő büntetések alkalmazandók: 
- Az indítóstég ismételt érintése 5 másodperc 
- beleütközés az érkezési pontonba: 10 másodperc, bója megérintése: 10 másodperc, Ha a hajó teljes 
hosszával nem halad el a kapu mellett: 20 másodperc 
A versenypálya bármely eleménél második és harmadik próbálkozás (minden egyes próbálkozás) 10 
másodperc  
- Negyedik próbálkozás a versenypályán kizárást eredményez  
- Nem megfelelően elkészített csomó (egyenként) 5 másodperc  
- Álló testhelyzet manőverezés vagy párhuzamos szlalom során: kizárás  
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- Felfújható hajó oldalán vagy hajlatában ülés: kizárás  
-A hajó nem állt meg a jelzésnél az ember a vízben manőver során: 10 másodperc 
•  A hajó hátrafelé mozog az ember a vízben manőver során: kizárás  
•  Biztonsági öv felemelése egy kézzel: 5 másodperc  
•  A biztonsági öv felemelésének elmulasztása, fel nem emelése fej fölé (azaz alacsonyabbra 
emeli mint a versenyző feje): 10 másodperc 
 
• A biztonsági öv letétele egy kézzel: 5 másodperc  
•  A biztonsági öv dobása vagy ejtése a jelre: 10 másodperc  
•  Második próbálkozás a mentőbója felemelésére: 10 másodperc  
•  Pálya hibás teljesítése (a fenti esetek kivételével): kizárás 
132  
 
135  
 
136  
137-141 ábra 
 
501 – MÉRÉSI BIZONYÍTVÁNY  
Nemzetközi versenyen nem vehet részt olyan hajó, amelynek nincs a Nemzeti Szövetség által 
kibocsátott, az adott ország nyelvén és angolul is az UIM mintának megfelelően kiállított 
mérési bizonyítványa. A bizonyítvány egy évig érvényes. Újbóli mérés nélkül megújítható, 
amennyiben az osztályra vonatkozó szabályok időközben nem változtak. 
Amennyiben biztonsági kabinnal együtt mérik a hajót, minden, az 509 szabályban szereplő 
részletet ellenőrizni kell. 
 
501.01  
Minden Nemzeti Szövetség előírja a mérés díját és a bizonyítvány érvényességének időtartamát. 
Mérési bizonyítvány megszerzésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a motor homologizációs lapját, 
amennyiben ilyen előírás van érvényben a használt eszközre. 
 
501.02  
Bármely tulajdonosnak, aki olyan változtatásokat hajt végre, melyek hatással vannak a mérési 
bizonyítványban szereplő adatokra, erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Nemzeti Szövetséget. Ennek 
a szabálynak a figyelmen kívül hagyása érvénytelenné teszi a bizonyítványt. A Nemzeti Szövetség a 
tulajdonos költségére újra felméri a hajót. Bármely hajó, melyet átalakítottak, de nem mértek fel újra, 
nem indulhat versenyen. 
 
501.03  
Minden nemzetközi mérési bizonyítványnak meg kell felelni az alábbiakban leírtaknak és ezt el kell 
fogadnia és használnia kell minden Nemzeti Szövetségnek és az UIM-nek is. 
 
501.04  
A motor sorozatszáma hiányozhat a mérési bizonyítványból. 
 
143  
 
144  
 
145  
(a fenti oldalakon az eredetiben beillesztett minta dokumentumok láthatók) 
501.05  
Nemzeti Szövetségek nem bocsáthatnak ki kitöltetlen bizonyítványokat. Az okmányokat teljesen ki kell 
tölteni a hajónak a sorozattal kapcsolatos minden egyes adatával. A bizonyítványt a Nemzeti 
Szövetség alá írja és lepecsételi. 
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501.06  
A versenyzőnek csak meg kell adni, a felmérést végzőknek pedig csak ellenőrizniük kell azokat az 
adatokat, melyek a hajó osztályának megfelelnek. 
 
501.07  
Bárki, aki részt vett a hajótest vagy a motor tervezésében, építésében (gyártás vagy marketing), vagy 
egyéb módon érdekelt egy bizonyos hajó esetében, nem mérheti fel a hajót. 
 
501.08  
Minden mérést legalább kétszer kell elvégezni. A méréseknek a homologizációs lapon megadott 
határértékeken belül kell lenni. 
 
501.09  
A hajó tulajdonosa fizet meg minden díjat és költséget a hajó és/vagy motor(ok)  felmérésével 
kapcsolatban 
A mérési bizonyítványt csak akkor adják ki, ha a tulajdonos minden, a Nemzeti Szövetségnek fizetendő 
pénzbeli kötelezettségét teljesítette. 
 
501.10  
Amennyiben az újbóli felmérést a Nemzeti Szövetség kérésére kell elvégezni, akkor ennek az újbóli 
felmérésnek a költségeit és díjait a Nemzeti Szövetség fizeti, amennyiben az első felmérés adatai 
fennállnak. 
 
501.11  
Hajónaplót kitölteni minden merevített pilótafülkével felszerelt hajó esetében kötelező a verseny 
ellenőrnek, megjelölve a verseny helyét, időpontját, illetve ha bármilyen kár keletkezett a pilótafülkében, 
vagy a hajóban. Ez részét képezi a mérési bizonyítványnak. 
 

502 - ELLENŐRZÉSEK  

502.01  
Azokat a hajótesteket, motorokat, üzemanyagot, tartozékokat és felszereléseket, melyek méretére 
vagy egyéb tulajdonságára vonatkozóan korlátozások vannak, ellenőrzésre be kell mutatni. 
Minden versenyhajót vízre tétel előtt ellenőrizni kell, és segítségként az ellenőröknek ajánlott a 
minimális ellenőrzési lista használata.  
VERSENY ELŐTTI ELLENŐRZÉS 
Minden versenyen biztonsági okokból a hajókat ellenőrizni kell mielőtt vízre teszik őket. 
Minimális ellenőrzési lista a versenyhajók verseny előtti ellenőrzéséhez:  
HAJÓ SZÁM UIM alapszabály 
Mentőmellény 205.06/509.04 
Bukósisak 205.07 
Emelőszemek és horgok 205.12 
Nemzeti zászló 206.01 
Rajtszám a fedélzeten és a pilótafülke alatt 206.02/509.19 
Vonószem 503.01 
Evező (merevfalú pilótafülkés hajókban nem kell) 503.01 
Merülés 503.01/509.02 
Fojtószelep/szabályzó szelep & gyújtás megszakító 503.03 
Kormány dob és kormány huzalok 503.05 
Üzemanyag ellátó csövek 503.05 
Elektromos rendszer vezetékei 503.05 
Pilótafülke azonosító tábla 509.01 
Biztonsági öv és csat (hajóban ülve) 509.03 
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Versenyző elhelyezkedése a kabinban 509.05 
Vízelvezető 509.07 
Energia elnyelő bélés a pilótafülkében 509.08 
Éles élek a pilótafülkében 509.09 
Kivehető kormánykerék 509.10 
Visszapillantó tükrök 509.11 
Motor áramtalanító pilótafülkén kívül 509.12 
Levegőnyílások 509.14 
Víz elvezető nyílások a hajó végén 509.15 
Pilótafülke alja narancssárga 509.19 
Olaj felszívó szőnyeg 703 
Elektromos főkapcsoló (elektromos) Formula Rules 
UIM Matrica minden cím versenyhez Formula Rules 
Olaj 508.07 
A versenyzőnek fel kell tudni mutatni az alábbiakat: - érvényes versenyzői engedély  
- a vonatkozó osztályra érvényes mérési bizonyítvány  
- kitöltött homologizációs lap (amennyiben a mérési bizonyítvány említi)  
- minden oldalon eredeti UIM, vagy Nemzeti Szövetség pecsét  
- a hajóépítő merevített pilótafülke építésére vonatkozó UIM regisztrációjának másolata  
- érvényes merülési teszt bizonyítvány (§ 205.05) merevített pilótafülkés hajóknál 
- érvényes UIM szabálykönyv  
- testi fogyatékos versenyző esetében írásos orvosi engedély arról, hogy a versenyző versenyezhet 
(megemlítve minden speciális feltételt)  
 
502.02 – MOTOR ELLENŐRZÉS 
A motorok ellenőrzését a korlátozott sorozatokban a homologizációs lapon szereplő adatok alapján 
kell elvégezni. 
Világcsúcs kísérleteknél, világbajnokságoknál és kontinens bajnokságoknál a győztes motor 
ellenőrzése kötelező. 
Ellenőrzést nemzetközi és nemzeti eseményeken is bármikor végre lehet hajtani, amikor azt 
szükségesnek tartják. 
Minden kontinentális és világbajnoki rendezvényen, ahol „low emission” (alacsony kibocsátású) 
motorok szerepelnek, minden benevezett motormárka műszaki képviselője jelen lehet, hogy a 
rendezvény Műszaki Főbírójának a motor jogszerűségére vonatkozóan elektronikus igazolást 
bocsásson ki. A képviselő kizárólag a Műszaki Főbíró felé tartozik beszámolni. 
Ezeknél az ellenőrzéseknél az alábbi eljárás kötelező: 
1. Ellenőrizni, hogy a motor típus kód és a külső megjelenés megegyezik-e a motor homologizációs 
lapján feltüntetettel. 
2. A homologizációs lapon feltüntetett méréseket ellenőrizni kell a motoron. Ha az eredmények 
a megengedett tűréshatáron belül vannak, a motort szabályosnak kell elfogadni. Csak olyan 
változtatások fogadhatók el, melyek megfelelnek a homologizációs lapon szereplőknek.  
3. Ha a hengerek nyílásai a homologizációs lapon előírt méreteknek megfelelően vannak beállítva, az 
anyag csak egy speciális, 10 mm mély résen át távolítható el, hogy passzoljon az eredeti beállított 
hengernyíláson kívüli szomszédos összekötő cső (csatorna) alakjához. Ugyanez vonatkozik a motor 
egyéb nyílásaira, melyeknek a méretei a homologizációs lapon meg lettek határozva. 
4. Azok a részek, melyek méretei nincsenek meghatározva a homologizációs lapon, csak a 
szabványos eredeti részekkel szemmel összehasonlítva ellenőrizhetők. Amennyiben az aktuális gyári 
tűréshatárok nincsenek feltüntetve, apró eltérések elfogadhatók az ellenőrzött rész és a referencia 
rész között.  
5.  A henger méreteit és a kompresszió térfogatot a motor hideg állapotában kell mérni. Figyelembe 
veszik az égéstérben a szén és olaj jelenlétét.  Az ellenőrzést olajjal kell végezni. Nagy fokbeosztású 
megfelelő nyílású hengert vagy bürettát használnak  
6.  Ellenőrzési folyamat az alacsony kibocsátású motorok esetében szintén a homologizációs 
lapon szereplő adatok alapján történik.  
 
502.03  
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A versenyzőnek jelentkeznie kell hajójával az ellenőrzésen és alkalmazkodnia kell a szervező 
versenybizottság által hozott szabályokhoz. 
 
502.04  
A műszaki ellenőröknek jogában áll, hogy elvégezzenek minden ellenőrzést, amennyiben 
szükségesnek ítélik, még akkor is, ha az edzés előtt már végeztek ellenőrzést, és jogukban áll 
ellenőrizni azt, amit szükségesnek gondolnak. 
A verseny utáni ellenőrzés a sebesség és erő növelési kérdésekre vonatkozhat. 
 
 
502.05  
A versenyzők egész idő alatt felelősek hajójuk állapotáért (hajótest, motorok, tartozékok, 
felszerelések, stb.) 
 
502.06  
A gyártó, építő, szerelő vagy akár az előző tulajdonos bármely hibája nem igazolhatja a szabályok be 
nem tartását.  
 
502.07  
Az a versenyző, aki nem tesz eleget a Műszaki bírók döntéseinek, vagy utasításainak, vagy aki megsért 
bármely szabályt, melyet a műszaki bíróknak kötelessége ellenőrizni, nem indulhat a versenyen, vagy 
kizárják a versenyből és jelentik a Nemzeti Szövetségnek a lehetséges későbbi büntetések miatt.  
A rendezvény során a Nap Felelőse vagy az UIM küldött fenntartja a jogot, hogy bármikor kicserélje a 
versenyző meglévő ECU/CDI egységét egy sztenderd OEM egységre, amit az UIM biztosít. 
Amennyiben a versenyző ezt elutasítja, azonnal kizárják a versenyből, az óvás lehetősége nélkül. 
A technikai szabályszegés kizárást eredményez vagy a teljes versenyből, vagy a futamból. Kivétel az, ha 
elveszik, vagy eltörik a motor egy olyan része, melyet a szabályok, vagy a homologizáció előír, ez 
esetben a kizárás csak az aktuális futamra vonatkozik, amennyiben a hibát megjavították, vagy 
kicserélték a következő futamra. 
Külföldi versenyzők esetében saját Nemzeti Szövetségüket a rendező ország Nemzeti Szövetségén 
keresztül értesítik. 
Minden Nemzeti Szövetségnek ezt követően tájékoztatnia kell az UIM-et a további büntetésekről, vagy 
azokról az okokról, hogy a Nemzeti Szövetség miért nem szabott ki további büntetést. 
Amennyiben egy versenyző megtagadja a hajójára/motorjára vonatkozó ellenőrzést a verseny után, olyan 
komolyan büntetendő, mintha súlyosan megsértette volna a műszaki szabályokat. 
Ha ez egy címet adó nemzetközi rendezvényen történik, a kötelező büntetés az lesz, hogy a versenyző 
elveszíti nemzetközi verseny való indulási jogát 12 hónapra.  
 
502.08  
Tilos cserélni a forgattyúházat, a hajótestet, vagy a futófelületét a kvalifikációs futam után (ha van 
ilyen) és az első verseny/futam rajtja után. 
Ezek az alkatrészek cserélhetők az időmérő futamok alatt, vagy után, de ebben az esetben az 
időmérőn a korábban használt alkatrészekkel elért eredményeket a csere érvényteleníti. 
A motorcsere jóváhagyást igényel és a kicserélt hajó vagy új nevezőnek számít, és újabb teljes 
átvizsgálást igényel. Amennyiben ennek végrehajtására nem marad idő, a hajó az utolsó helyről fog 
indulni. 
Bármilyen külső segítség a versenyen, javításkor, vagy bármely más okból kizáráshoz vezet.  
Ha bármilyen javítás csak a hajóparkon kívül lehet végrehajtani, azt egy Műszaki Bíró jelenlétében 
kell elvégezni. 
 

503 - FELSZERELÉSEK – FEDÉLZETEN TARTÓZKODÓK, MOTOROK  

503.01  
Minden hajó előrészét fel kell szerelni egy vonószemmel, és minden merevített pilótafülkés hajó 
előrészét fel kell szerelni két horgonyszemmel, egyiket a felső részre, másikat az alsóra, 
amelyeknek elég erősnek kell lenniük ahhoz, hogy megtartsák a hajót, ha az süllyed és lehetővé 
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kell tenniük a vontatást. 
Egy vagy két evezőlapátnak, vagy megfelelő lapátnak kell lennie a hajón, melyeket megfelelően 
biztosítottak és rögzítettek, és azonnal elérhetők. Merevített pilótafülkés hajóknál nincs szükség 
evezőlapátokra, vagy lapátokra. 
Az O osztályokban 350-nel együtt és addig, valamint az OSY 400-ban az evező sárga vagy 
narancs színű legyen, vagy hasonló fluoreszkáló színű. Ezt figyelmeztető jelként 
használatos. 
Minden hajónak rendelkeznie kell megfelelő felhajtóerővel, mely baleset esetén biztosítja a hajó 
lebegését a vízen. Ennek a felhajtóerőnek egyenlőnek kell lennie 0,055 m3 térfogatú habbal a hajó 
minden 100 kg-ja után. Ha merevített pilótafülke van beépítve, legalább ennek a térfogatnak a felét kell 
biztonságosan a pilótafülke szerkezetéhez rögzíteni. A hab sűrűsége maximum 30 kg/m3 lehet. 
A megkövetelt lebegésbe a légzsák biztosította lebegés nincs belekalkulálva. 
 
503.02 - SZÉLVÉDŐ  
A hajók nem lehetnek túlzsúfoltak, és a szélvédő, amennyiben beépített, könnyen eltávolítható kell, 
hogy legyen, hogy ne jelentsen akadályt a vezetőnek kiszabaduláskor, és ne gátolja az élet-, és 
hajómentést. 
A gádorkávák és a szélvédő élei ne legyenek élesek és legyenek bevonva gumival, vagy hasonló 
anyaggal a sérülések elkerülése végett baleset esetén. 
 
152  
 
503.03 – AUTOMATIKUS FOJTÓSZELEP KIKAPCSOLÁS  
Minden hajót fel kell szerelni egy hatékony automatikus fojtószelep kikapcsoló eszközzel, illetve egy 
automatikus eszközzel a gyújtóáramkörben, amely megállítja a motort, ha a vezető kiesik. 
Merevített pilótafülkéjű hajóknál nem szükséges beépíteni ezt a gyújtóáramkör megszakító eszközt. 
A szerkezetnek jól láthatónak kel lennie, csatlakoznia kell a vezetőhöz. A csatlakozónak elég rövidnek 
kell lennie, hogy hatásos legyen.  
A rendszernek működőképesnek kell lennie a verseny, az edzés, időmérés egész ideje alatt. 
Azt a versenyzőt, aki ennek nem veti alá magát, kizárják a versenyből, vagy pénzbüntetést kell fizetnie 
edzés vagy időmérés esetén. 
Szükséges rögzítő kötél kapcsolat a mentőmellénnyel hogy elzárja a benzint a hajón egy elektromos 
benzin szivattyúval. 
 
503.04  
Verseny alatt a Verseny Bizottság által az előzetes programban leírt részletes tájékoztatóban megkövetelt 
valamennyi felszerelésnek a hajón kell lennie. 
 
503.05  
Minden tartozékot, navigációs lámpát, fogantyút, kormányszerkezetet, kötéltárcsát, vezetőfület, 
kötélvillát, horgony szemet stb. a hajótesthez kell rögzíteni. 
 
503.06  
Minden sorozatban hajónként csak egy versenyző lehet. 
A Verseny Bizottság ezt máshogy is szabályozhatja a hosszú távú versenyek versenykiírásában.  
 
503.07 – DUGATTYÚS MOTOROK  
Nemzetközi sorozatok hajóit fel-le mozgó dugattyús motorokkal kell felszerelni. 
A motor vagy motorok teljes hengerűrtartalma képezi alapját a megfelelő osztály megválasztásának.  
A motorok lehetnek kétüteműek. Lehetnek karburátorosok vagy üzemanyag befecskendezésűek. 
 
503.08 - FORGÓ MOTOROK  
A trochoidális forgórésszel felszerelt forgó hengerkoszorús motorokat egyenértékű 
hengerűrtartalom alapján engedik szerepelni. 
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A forgó motor űrtartalma egyenlő a robbanótér legnagyobb térfogata és a legkisebb térfogata 
közötti különbség kétszeresével. 
 
503.09 - SŰRÍTŐ  
Ha a motorban van sűrítő eszköz, a névleges hengerűrtartalmat meg kell szorozni 1,4-el és a hajó az így 
számított űrtartalom szerinti osztályban indulhat. A sűrítőnek a motor állandó részét kell képeznie. A 
dinamikai levegő beömlő nyílás, mely elvezeti a légköri levegőt a motor levegő beömlő nyílása felé, nem 
tekinthető sűrítő eszköznek. 
 
503.10 - USZONYOK  
Az uszonyok visszahúzása nem megengedett menet közben. 
 
503.11 – VILLAMOS SZIGETELÉS  
Minden akkumulátoros hajón kell lennie egy szigetelő kapcsolónak olyan közel az akkumulátor(ok) 
pozitív csatlakozóvégéhez, amennyire csak lehetséges (negatív csatlakozóvég, ha a pozitív földelés) 
 
A kapcsoló megszakító karja könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen a fedélzeten, vagy a hajó egyéb 
felületén a bal oldalon 1-3 méterrel a tat előtt. 
Ezt a kapcsolót villogó/feltűnő piros színnel kell jelölni+ és az „On/Off” helyzeteket jelölni kell. 
503.12 – NEHEZÉK  
Ezek a nehezékekre vonatkozó szabályok érvényesek minden pályaverseny osztályra, kivéve 
azon osztályokat (Formula Future), amelyek már korábban leírt, külön megadott szabályokkal 
rendelkeznek. 
A ballasztnak elég erősnek kell lennie, hogy az elhelyezés helyén maradjon. 
A nehezék a hajótesten belül legyen, a versenyzéshez megfelelő módon a hajótesthez rögzítve. 
Ellenőrzés céljára a ballasztnak kivehetőnek kell lennie. 
A ballaszt megengedett legnagyobb tömege nem haladhatja meg az (osztályonként megszabott) 
minden egyes osztályra érvényes minimális súly 10%-át. 
Azokban az osztályokban, ahol meg van adva a hajó legkisebb súlya, valamint a hajó legkisebb 
súlya a versenyzővel együtt, a ballaszt legnagyobb megengedett tömege 10%-a a megadott, 
versenyző nélküli súlynak, hogy elérjék ezt a minimális súlyt, ami a megadott legkisebb súly a 
versenyzővel együtt. 

504 - HANGTOMPÍTÁSOK  

504.01  
Hatékony eszköz használata zajcsökkentésre kötelező. 
A verseny szervezőinél lennie kell egy, az alábbiakban leírt hangszintmérőnek csakúgy, mint egy ennek 
használatára képzett személynek. 
Ajánlott, hogy a társult Nemzeti Szövetségek beszerezzenek egy ilyen műszert és kölcsönadják azt a 
verseny szervezőinek, amennyiben szükséges. 
 
504.02  
A zajszint nem haladhatja meg az alábbi listában szereplő értékeket, kivéve az A- és a TR sorozat 
hajók esetében. 
 
504.03  
A zajszint mérése egy precíziós zajszint mérő segítségével történik, amely megfelel az I.E.C és az 
A.N.S.I. által lefektetett előírásoknak, és amelyet „A” állásban és lassú üzemmódban kell használni. A 
rögzítő mikrofont a hajó irányára 90 fokkal merőlegesen kell elhelyezni 25 m távolságban úgy, hogy ne 
legyen zavaró hatása 25 m-en belül. A hajónak csúcssebességgel el kell haladnia a mikrofon előtt. 
A méréseket akkor kell végezni, amikor a hajó közeledik a mikrofonhoz és amikor távolodik tőle. A 
mérést akkor kell kezdeni, amikor a hajó minimum 100 méterre van a mikrofonhoz legközelebb eső 
pályaszakasztól, és folytatni kell egész addig, míg a zajszint a mért értéktől jelentősen visszaesik.  
A mérések egyike sem haladhatja meg a 91 dB(A)-t 2 dB(A) tűréshatárral 750 cc alatti motorok és 
a 91 dB(A)-t 4 dB(A) tűréshatárral 750 cc feletti motoroknál. 
Csak 750 cc alatti vízszivattyú nélküli motorok esetében. 
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Amennyiben a fenti eljárás nem kivitelezhető, referenciamérések végezhetők a hajóval a szárazföldön 
terhelés nélkül járó motorral melynek sebessége 13 m/sec dugattyú középsebességnek felel meg. A 
mikrofont 0,5 m-re a kipufogó nyílástól és legalább 20 cm-re l a föld felett kell elhelyezni. A maximális 
zajszint a fenti mérőműszer használatával 101 dB(A) 2 dB(A) tűréshatárral. Ez a szint kísérletek alapján 
lett meghatározva, és esetenként változhat. 
 

505 – MOTOR HOMOLOGIZÁCIÓ 

505.01 – FELELŐSSÉG 
A Cominsport irányítja a homologizációs folyamatot és jelöli ki a Powertrain bizottságot, hogy 
hajtsa végre a különböző eljárásokat. A Powertrain a Cominsport és a Comintech tagságából 
kijelölt személyekből, és ha szükséges, külső szakértőkből áll. 
 

505.02 FOLYAMATOK 
Az UIM a homologizációt kezdeményező személyétől függően két folyamatot hoz létre. 
505.02.01 1.SZ. FOLYAMAT 
Egy motor gyártó folyamodik motor homologizációért egyes UIM osztályokban történő versenyzés 
céljából. 
505.02.02 2.SZ. FOLYAMAT 
A Cominsport vagy a Cominoff kéri egy motor homologizációját egyes UIM osztályokban történő 
versenyzés céljából. 
505.03 HOMOLOGIZÁCIÓS KÉRELEM 1.SZ. FOLYAMAT 
A motor gyártókat minden évben felhívják, hogy kérvényezzék az UIM-tól a motor homologizációt 
a motor gyártó országának társult Nemzeti Szövetségén keresztül. A homologizációs kérelmet az 
UIM titkárságán rendelkezésre álló elektronikus homologizációs nyomtatványokon kell 
benyújtani. 
505.04 - MINIMÁLIS GYÁRTÁSI MENNYISÉGEK  
A gyárilag előállított motorok előírt számát a homologizáció előtt átvizsgálja a gyártó és hitelesíti 
a gyártó ország Nemzeti Szövetsége. Ha nem elegendő motorszám kerül legyártásra, a 
homologizáció idejére egy gyakorló jogász jelenlétében kiállított írásos igazolás szükséges a 
gyártó cég részéről, mely tükrözi a cég elhatározott szándékát a meghatározott számú motor 
gyártására, melynek pontosan meg kell jelölnie a kivitelezés időpontját a gyártási ütemtervben, 
melynek egyeznie kell a kért minimális termék számával. 
Farmotorok esetében a minimális megkövetelt mennyiség 250 egység. 
Offshore belmotorok esetében a minimális megkövetelt mennyiség (30). 
A 2.sz. Folyamatban, gyártói nyilatkozatra vagy szándéknyilatkozatra nincs szükség. 
 
 
505.05 – KÉRELMEZÉS HATÁRIDEJE 
Az 1.sz. Folyamatban a motor homologizációjára vonatkozó kérelemnek be kell érkeznie az UIM 
Titkárságára az adott évi Közgyűlést megelőző utolsó üzleti nap zárásáig annak érdekében, hogy a 
következő év április 1-től érvényesnek tekinthető legyen. 
A 2.sz. Folyamatban a Cominsportnak utasítania kell a Powertrain-t, hogy végezze el a jelölt motor 
homologizációját bármely adott év Közgyűlése idején tartott Cominsport találkozó alatt annak 
érdekében, hogy a következő év április 1-től érvényesnek tekinthető legyen. 
 
505.06 – KÉRELMEZÉS JÓVÁHAGYÁSA-1.SZ. FOLYAMAT 
Homologizációra, Meglévő Gyártmány Cseréjére vagy Érvényeség Hosszabbítására vonatkozó 
kérelmezést először a Cominsport vizsgálja meg (vagy, amennyiben a motorokat offshore 
kategóriában kívánják használni, a Cominoff). Ez a testület határozza meg, hogy a jelölt motor 
megfelel azon osztály versenyszabályainak, amelynek céljára a motort tervezték (azaz 
rendelkezésre állás, teljesítmény szint, megfelelőség). 
Azután, hogy egy jelölt motor homologizációra, meglévő gyártmány cseréjére vagy az érvényesség 
meghosszabbítására vonatkozó kérelmet egy adott osztályra vonatkozóan elfogadhatónak ítélt az 
érintett testület, megkezdődik az ellenőrzési és felülvizsgálati eljárás (vagy a meglévő gyártmány 
cseréjének vagy az érvényesség meghosszabbításának) adminisztrációja. 
505.07 ELLENŐRZÉSI FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS 
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Az UIM Cominsport Powertrain bizottsága a homologizációt kérelmező személlyel megállapodott 
helyen és időpontban egy motor gyártási mintadarabját, valamint annak összes alkatrészét 
valamint minden vonatkozó vizsgálati eszközt átvizsgálnak, hogy a homologizációs kérvényben 
tett nyilatkozatok teljességét és a valóságnak történő megfelelőségét ellenőrizzék. 
Az ellenőrzésnek április 1. előtt be kell fejeződnie ahhoz, hogy a homologizáció érvényes legyen az 
adott év elejétől kezdve. 
A 2.sz. Folyamatban a Powertrain beszerezi a minta motort, megvizsgálja azt; elkészíti a vonatkozó 
dokumentumokat, és megszabadul a motortól (mindezt az UIM költségére). 
A homologizáció akkor válik érvényessé, ha minden helyesen kitöltött dokumentáció - beleértve az 
elvégzett homologizációt igazoló dokumentumot is – megérkezik az UIM titkárságára. 
Ennek április 1-je előtt meg kell történnie ahhoz, hogy a homologizáció érvényes legyen a 
vonatkozó év elejére 
505.08 HOMOLOGIZÁCIÓ ÉRVÉNYESSÉGE 
A homologizáció a befejezés időpontjától kezdve az érvényesség időtartama 10. évének december 
31. napjáig marad érvényben. 
505.09 ÉRVÉNYES KATEGÓRIÁK JEGYZÉKE 
A végleges homologizációs okmány tartalmazza azon UIM motorcsónak kategóriá(ka)t, amelyek 
vonatkozásában a motort jóváhagyták. A kategóriák besorolása a következők szerint történik: 
-Pályaversenyek, 
- Offshore 
- Pályaversenyek/Offshore 
505.10 HOMOLOGIZÁCIÓS OKMÁNY MÁSOLATOK 
A homologizációs okmányok másolatai névleges díj ellenében elérhetők az UIM irodában. 
A szerzői jog ilyen módon történő megvásárlása lehetővé teszi a Nemzeti Szövetség számára, hogy 
sokszorosítsa az okmányt annyi példányban, amennyi szükséges a versenyzőknek és a műszaki 
személyzetnek. A Nemzeti Szövetség névleges díjat szedhet ezekért a másolatokért. 
A korlátozott készletű UIM osztályoknál homologizációs lap szükséges a motorokhoz és a 
hajtóművekhez. Ez az okmány csak a leírt modellre érvényes. Minden származtatott modell 
esetében külön homologizációra van szükség. 
A homologizációs lap másolata szükséges minden motorhoz, hajóhoz vagy kiegészítőhöz azokban 
az osztályokban, ahol a homologizáció előírás. 
505.11 MEGLÉVŐ GYÁRTMÁNY CSERÉJE 
Meglévő gyártmány cseréjére vonatkozó jóváhagyási kérelemnek a szabályzat 505.07 pontjában 
foglaltaknak kell megfelelnie.  
Meglévő gyártmány cseréjére vonatkozó kérelem kérhető a gyártó által az év bármely szakában, de 
kezdete a felhasználási év április 1-jétől lesz. Powertrain visszaigazolja, amennyiben bármely 
kérvényezett csere elfogadható meglévő gyártmány cseréjeként, vagy megköveteli a motor modell 
újrahomologizációját. A gyártó előírásaihoz vagy szerkezeti követelményekhez képesti 
változtatások elfogadottak, de nem azzal az elsődleges céllal, hogy javítsák a teljesítményt  (mint 
irányelv, bármilyen csere vagy cserék sorozata, melyek a motor erejét, vagy sebességét növelik az 
eredeti homologizácós lapon megadott értéknél több mint 5%-al, teljesen új homologizációt 
igényelhetnek).  
A jóváhagyott meglévő gyártmány cseréjét az UIM honlapján jelentik be, és 30 nappal a hivatalos 
jóváhagyás után tekinthető versenyen jogszerűen használhatónak. 
 
 
505.12 – ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA  
A homologizáció érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó döntést kizárólag a 
Cominsport és/vagy a Cominoff hozza meg. 
505.13 A HOMOLOGIZÁCÓ KÖLTSÉGEIRE VONATKOZÓ FELELŐSSÉG 
Mindkét folyamat vonatkozásában az ellenőrzés költségeit az UIM viseli. 
A felülvizsgálatot végző személyt a Powertrain jelöli ki, költségeit (utazás, szállás, étkezés) az UIM 
köteles megtéríteni. A Cominsport szándéka, hogy minden jelölt motor vonatkozásában a 
legközelebbi arra alkalmas személyt jelölje ki a felülvizsgálat elvégzésére, a költségek csökkentése 
érdekében. 

508 - ÜZEMANYAG  
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508.01  
1)  A verseny egyenlőség maximalizálása és a hasonlóság ellenőrzésének egyszerűsítése érdekében a 
szervezőknek meg kell oldaniuk, hogy minden versenyzőt azonos üzemanyaggal lássanak el minden 
nemzetközi címet adó versenyen, kivéve az O/125 - O/700 osztályokat, amelyeknél az üzemanyag 
alkohol alapú (508.05) Természetesen ezt nem szükséges ingyen biztosítani. Ugyanez javasolt 
hagyományos nemzetközi eseményeknél is. 
A szervezőknek előre be kell jelentenie a versenykiírásban:  

A biztosított üzemanyag költsége, az oktánszám, a szállító márkaneve és a rendelkezésre állását 
biztosító szállítási mód, pl. szétosztó tartály a depóban vagy az ingajárat egy a helyi szervező által 
üzemeltetett helyi üzemanyagtöltő állomásra. A versenyzőknek rendelkezniük kell megfelelő 
töltőtartályokkal, melyeket helyes jelöléssel kell ellátni összhangban a nemzetközi veszélyes anyag 
szabvánnyal, és kivehetően fel kell tüntetni rajta a hajó rajtszámát. 

A versenyzők kötelesek a számukra biztosított üzemanyagot használni, saját üzemanyagukat nem 
használhatják az eseményen. E szabály megszegését büntetik. Betartásának ellenőrzése történhet a 
boxban, megérkezéskor és az átvizsgálás során is. 
 
508.02 – SPORT MOTOR ÜZEMANYAG (S. T. P. E. - OSY400 - OSYR - F1000 - F2 - F4 ÉS O 
OSZTÁLYOK - O850 ÉS E FÖLÖTT)  
1)  Az üzemanyag csak ólmozatlan gépjármű benzin lehet, amit versenyen kívül használnak olyan 
járművek, amelyek katalizátorral rendelkeznek.  

2)  A üzemanyag sport motorokhoz szánt típus is lehet, amelyet nemzetközi üzemanyag cég szállít a 
szervezőknek.  

3)  Az üzemanyag oktánszáma minimum 95 RON.  

4)  Minden üzemanyagnak meg kell felelnie a motor gyártók által meghatározott minimális 
követelményeknek  
 
508.03 – VERSENYMOTOR ÜZEMANYAG (F1 R OSZTÁLYOK)  
1)  Nemzetközi cég által motorsport céljára előállított üzemanyag.  
 Oktánszáma minimum 100RON, maximum 104RON. Ólmozatlan üzemanyag használata 
ajánlott.  
2) AVGAS 100LL repülő üzemanyag használható. (EU országokban használata már nem megengedett).  
3)  Minden üzemanyagnak adatlappal kell rendelkeznie.  
4)  Minden üzemanyagnak meg kell felelnie a motor gyártók által meghatározott minimális 
követelményeknek 
 
508.04 – DÍZEL MOTOR ÜZEMANYAG  
1)  Az üzemanyag kereskedelmi forgalomban kapható jármű vagy tengeri üzemanyag lehet, ami 
beszerezhető az út menti és tengerészeti töltőállomásokon.  
 
508.05 – ALKOHOL ALAPÚ ÜZEMANYAG  
1)  Az üzemanyag metanol (CH3OH) vagy etanol (C2 H5 OH) lehet 
2)  Az üzemanyag tartalmazhat vizet (H2O).  
A fenti szabályokban bekövetkező bármilyen változtatás csak legalább 3 évvel azután 
érvényesíthető, amikor azt a Közgyűlés elfogadta. 
 
508.06 - ADALÉKANYAGOK  
1)  Csak kétütemű motorokhoz való kenőolajat lehet az üzemanyaghoz adagolni (carburant). Más 
adalékok használata tilos az üzemanyagnál és a levegő beszívásnál (comburant)  
A fenti szabályokban bekövetkező bármilyen változtatás csak legalább 3 évvel azután 
érvényesíthető, amikor azt a Közgyűlés elfogadta. 
 
508.07 - KENŐOLAJ  
1)  Csak a mechanikus olajbefecskendezővel nem rendelkező kétütemű motoroknál engedélyezett 
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kenőolajjel előzetesen kevert üzemanyag használata.  
2)  Előre bekevert tüzelőanyag/olaj használata esetén környezetbarát olaj használata javasolt.  
 
508.08 – VERSENYZŐK ÁLTAL HASZNÁLT ÜZEMANYAG ESETI ELLENŐRZÉSE  
1)  Az eseti üzemanyag ellenőrzéskor a versenyek során az üzemanyagot ellenőrzik a verseny 
helyszínén, sor kerülhet a verseny után laboratóriumi ellenőrzésre is. A rendező feladata, hogy az 
üzemanyag mintát jóváhagyott üzemanyag tartóban helyezze el.  
2) A teljes beépített üzemanyag rendszert szét lehet szerelni, ki lehet emelni az ellenőrzés alá vont 
hajóból. 
3)  A szervező által biztosított üzemanyagot a rendezvény kezdetekor be kell vizsgálni, a 
teszteléshez használt eszköz által mutatott értékek meghatározásához.  
4)  Amennyiben a szervező nem biztosítja az üzemanyagot, és a versenyzők saját üzemanyagot 
hoznak, minden egyes üzemanyagot be kell vizsgálni. A vizsgálat a verseny előtti ellenőrzés részét 
képezi.  
5)  Olyan rendezvényen, ahol versenyző saját üzemanyagot használ, a versenyző felelős azért, 
hogy legalább egy liter tiszta benzin mintaként, lezárva mindig rendelkezésre álljon.  
6)  Illegális üzemanyag megléte esetén a versenyzőt azonnal hatállyal kizárják.  
 
508.09 – VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK  
1)  A benzin vagy üzemanyag/olaj keveréket bármilyen, az UIM által jóváhagyott eszközzel és 
eljárásokkal ellenőrizni lehet. A mérőeszközöket és berendezéseket minden esetben kalibrálni kell az 
UIM üzemanyag vizsgálati előírásoknak megfelelően. Az előírások az UIM Titkárságnál 
beszerezhetőek.  
2)  A nem-benzin üzemanyagokat az UIM aktuális eljárásai szerint vizsgálják. Sűrűségvizsgálatot 
végeznek a nem-benzin üzemanyagokon. Az üzemanyag sűrűségének 0,830 kg/dm3 alatt kell lennie.  
 
508.10 - KIZÁRÁS, ÓVÁS ÉS FELLEBBEZÉS  
1)  Azt a versenyzőt, akinek az üzemanyagát tesztelték és szabálytalannak találták, kizárják az 
addigi időfutamokból, futamokból vagy versenyből.  
2)  Az üzemanyag szabályosságát csak az UIM küldött ítélheti meg, ha ő nincs jelen, akkor a 
műszaki ellenőr, az adott időben rendelkezésére álló valamennyi vizsgálat és információ alapján.  
3)  Ezen szabályok bármilyen további megsértése azonnali Ideiglenes Felfüggesztést 
eredményez (406.07. sz. pont) azon a versenyen, ahol a szabályszegés történt.  
4) Ismételt szabálysértés esetén az UIM szigorúbb büntetést is kiszabhat. 
5)  Minden diszkvalifikáció után két mintát kell venni a versenyző üzemanyagából. A teszt 
laboratóriumok által javasolt mennyiség legalább 1 liter. A mintákat nem szabad felnyitni vagy kidobni 
mindaddig, amíg az UIM erre vonatkozóan tájékoztatást nem ad.   
6)  Amennyiben a versenyző óv vagy fellebbez a kizárás miatt, jogában áll elvégeztetni a minták 
gázkromatográfiás vizsgálatát vagy más hasonló tesztet annak megállapítására, milyen összetevők 
találhatók a mintában. Az ilyen vizsgálatok költségeit kimenetelüktől függetlenül a versenyzőnek kell 
fedezni.  
7)  Amennyiben a versenyző egy másik versenyző üzemanyaga ellen nyújt be óvást, az 
óvásnak tényeken kell alapulnia, mintákat kell venni és azokat meg kell vizsgálni. Az óvás mellé 250 
EUR díjat kell fizetni, amely felhasználható az elemzés költségének fedezésére.  
8)  A vizsgálat eredménye, amely megerősíti vagy cáfolja illegális adalékanyagok jelenlétét, 
véglegesnek tekintendő, óvásnak helye nincs.  
 
508.11  
Tankolás  
1)  Tankolni csak a rendezvény szervezője által meghatározott helyen szabad.  
 
508.12  
Rajtolási segédlet  
1)  Az indítóstégen vegyi rajtolási segédanyagok használata tilos, kivéve az alkohol alapú üzemanyagok 
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esetén.  
 

509 – BIZTONSÁGI KABIN   
Ezek a szabályok a biztonsági kabinokra vonatkozóan csak a minimális követelményeket jelentik. 
Fontos, hogy a konstruktőrök folyamatos fejlesszék a biztonsági kabinokat, a minimális 
követelményeket haladják meg, és olyan biztonsági kabinokat építsenek, amelyek felülmúlják ezeket a 
követelményeket. 
A biztonsági kabin jóváhagyott Newton sztenderdjét a biztonsági kabin nyilvántartási számában 
található. A nyilvántartási számok és a megfelelő Newton sztenderdek listája megtalálható az UIM 
Titkárságon és az UIM honlapján.   
Minden új, az UIM osztályokban (kivéve F1 és F2) regisztrált biztonsági kabin regisztrálás 10 évre 
szól, azzal a feltétellel, hogy megfelelnek a a 3000 Newton Test-nek és az egyéb, a biztonsági 
kabinokra vonatkozó előírásoknak, valamint hogy a Cominsafe, Cominsport, Comintech és a Cockpit 
Committee egyetértenek abban, hogy nincsenek olyan új technológiák, amelyek jelentősen fokoznák a 
pilóták biztonságát a biztonsági kabinban. Minden érintett osztály esetén a kötelező bevezetés 
időpontját a fenti testületek határozzák meg.  
KÜLMOTOROS OSZTÁLYOK 1500 CC-IG VAGY (90 HP EPA) ÉS EGYÉB, BIZTONSÁGI 
KABINNAL ELLÁTOTT HAJÓK  
Minden 1000 Newtonos hajót 2000 Newtonra kell módosítani kellő mennyiségű kompozit anyag 
hozzáadásával, hogy a biztonsági kabin elérje a 2000 Newtont, 1000 + 1000 = 2000. Ajánlatos ezen 
érték 3000 Newtonra való növelése.  
Minden nyilvántartott, de 1000 Newtonos tanúsítvánnyal nem rendelkező biztonsági kabint 2000 
Newtonosra kell módosítani, ezt egy bejegyezett, legalább 2000 Newtonra hitelesített biztonsági kabin 
építő végezheti el úgy, hogy legalább 2000 Newtonnak megfelelő anyagot ad hozzá, valamint a 
biztonsági kabin tanúsítványának tartalmaznia kell, hogy a módosítás 2000 Newton vagy 3000 Newton 
értékre történt.  
KÜLMOTOROS OSZTÁLYOK 1501 CC-TŐL VAGY 90 HP EPA FELETT 
Minden biztonsági kabint 3000 Newton értékre kell módosítani kellő mennyiségű kompozit anyag 
hozzáadásával, hogy a biztonsági kabin elérje a 3000 Newton értéket. További értesítésig minden 2000 
Newton biztonsági kabinnal rendelkező hajó szabadon részt vehet a versenyeken. 
MÓDOSÍTÁS  
A módosítást a biztonsági kabinon legalább a fedélzet feletti mindkét függőleges oldalon, a védősisak 
terület felett, a lábak területe felett, a hátlemeznél és a teljes hajófenéknél el kell végezni. A 
módosítást olyan jóváhagyott biztonsági kabin építőnek kell elvégeznie, aki legalább a 2000 Newton 
teszteknek megfelelt.  
Minden elvégzett módosítást követően a biztonsági kabint nyilvántartási számát be kell vésni, fel kell 
tüntetni a módosított biztonsági kabinon.  
A biztonsági kabinoknak két biztonsági kabin nyilvántartási számmal kell rendelkezniük, egyik az eredeti 
biztonsági kabinra, egy pedig a módosításra/megerősítésre vonatkozóan. Ezt a két számot fel kell tüntetni 
a mérési bizonyítványon.  
A 2002-ben és azután épült biztonsági kabinoknak meg kell felelniük a 2000 Newtonos ellenőrzésen.  
A 2005-ben és azután épült biztonsági kabinoknak, az 1501-2000 cc és afeletti farmotoros osztályok 
esetén is, meg kell felelniük a 3000 Newtonos ellenőrzésen.  
 
UIM BIZTONSÁGI KABIN VIZSGÁLATI SZABVÁNY  
Mintakészítési előírások  
1.  3 mintadarabot kell készíteni, az egyikben legyen benne a biztonsági kabin két felének 
csatlakozása/illesztése, rézsútosan a minta hossza mentén.  
167  
(ábra) 
 
2. A levágott szélű mintadarab 100mm ±1.0mm széles legyen, hosszanti párhuzamos oldalai pedig 
800mm ±5mm hosszúak legyenek. 
3.  A szálelrendeződésre tekintettel a 800 mm-es hosszanti oldal párhuzamos a hitelesíteni kívánt 
biztonsági kabin alsó felületével  
4.  A mintadarabot ugyanazon gyártási eljárás és szálelrendeződés szerint, ugyanazon anyagokat 
használva kell sima felületen rétegelni, mint a hitelesíteni kívánt biztonsági kabin megépítésénél  
5. A mintadarab mindenütt azonos vastagságú legyen, egyik széle se legyen törött vagy 
vékonyított 
6. A mintadarab egyik oldala formázott, a másik formázatlan legyen. A tesztelés során a formázott 
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oldalt tekintik a kabin külső oldalának 
7. A mintadarab vastagsága a biztonsági kabin legkisebb vastagságával egyezzen meg 
8. A biztonsági kabint és a mintadarabot kiegyensúlyozott és torzításmentes anyagok 
felhasználásával kell elkészíteni. 
 
Mintatesztelési eljárás  
1.  A mintadarabot a rövidebbik oldalainak teljes hosszán, a 800 mm-es oldalakra merőlegesen két 
egymástól 500 mm-re lévő párhuzamos 25 mm átmérőjű acélrúd támasztja alá. A mintadarabra 
nehezedő erőt egyenlően osztják meg a két támasztéktól egyaránt  167 mm-re lévő párhuzamos 25 mm 
átmérőjű acélrúdon keresztül.  
2.  A mintadarabot a formázatlan oldalon támasztják alá, az erőhatást pedig a formázott oldalra fejtik 
ki.  
 
3.  Az erőhatást 0.4mm/mp-el fejtik ki, az elhajlást pedig az erőhatást továbbító két 25 mm-es acélrúdon 
keresztül, 2 percig.  
Mintatesztelési követelmények  
1.  A ránehezedő 3000N erő hatására a mintadarabnak törés nélkül nem szabad 25 mm-nél nagyobb 
mértékben meghajlania.  
2.  Kiszámolják a mintadarab fajlagos súlyát g/mm2-ben, megmérik a mintadarabnak és legkülső 
rétegének vastagságát az összetört hitelesített biztonsági kabinok vizsgálata és 
összehasonlíthatóságuk elősegítése érdekében.  
3. További, roncsolással nem járó elemzési módszereket is lehet használni, hogy összehasonlítsák a 
tesztelt mintadarabokat a hitelesítettekkel az egyes biztonsági kabinok élettartama során.  
A mintadarab elkészítésével kapcsolatos kötelező információk  
1.  Az egyes rétegek rétegelési sorrendje (beleértve, hogy melyik réteg maga a formázott oldal)  
2.  Rétegelt anyagok  
3.  Réteg mintázat  
4.  Rétegelt anyagok fajsúlya g/m2-ben (szárazon mért súly, gyanta nélkül)  
5.  Réteg elrendeződés (ahol a 0° párhuzamos a 800mm-es élekkel)  
6.  Maganyag és sűrűsége lbs/ft3-ban vagy kg/m3-ben  
7.  Gyártási eljárás (vákuum, nyomás és hőmérséklet feltüntetésével)  
8. Minden felhasznált anyagból egy 100mmx100mm –es minta (gyanta nem kell)  
A mintadarab elkészítésére vonatkozó előírások szerint elkészült mintákat a következő címre kell 
küldeni:  
Siegfried Boettle  
1283 Blackburn Avenue  
60031 Gurnee, Illinois USA  
Tel. + 1 847 6235845 Fax + 1 847 6235826 E-mail: ziggy@boettle.org  
 
509.01  
Minden biztonsági övrendszerrel felszerelt hajóban az 509.sz. szabály előírásainak eleget téve 
lennie kell biztonsági kabinnak, még akkor is, ha abban az osztályban a biztonsági kabin nem 
kötelező.  
A biztonsági kabinnal és rugalmas szerkezetekkel kapcsolatos ügyekben a biztonsági kabin 
munkacsoport illetékes.  
Szükség esetén más szakemberek is beválaszthatóak.  
Bármely biztonsági kabin gyártónak a nevét vagy esetleges cégnevét és az UIM biztonsági kabinról 
szóló kitöltött nyomtatványokat el kell küldeni a Nemzeti Szövetségnek, és ezen keresztül az UIM-
hez, mielőtt a biztonsági kabin versenyen vehetne részt. A biztonsági kabinon látható helyen 
kitörölhetetlenül fel kell tüntetni a gyártó nevét, a típusjelet és a gyártási és regisztrációs számot. 
Ha nem így történik az adatok feltüntetése, az ellenőr az UIM regisztrációs számot és a gyártó 
sorozatszámát feltünteti a biztonsági kabinon/a hajó középső részén.  
A biztonsági kabin szerkezetének tartalmaznia kell olyan, biztonságosan rögzített úszóművet, amely 
lehetővé teszi a biztonsági kabin, a versenyző, a motor és rögzített szerkezet fennmaradását a vízen.  
A gyártó országa szerinti Nemzeti Szövetség elismervényt kap az UIM irodától.  
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Több legyártott biztonsági kabin esetén, a levél tartalmazza a biztonsági kabin típusát és 
gyártójának megnevezését.  
 
509.02 – TAPPANCS CSŐRÖK 
Újraindított futamon-versenyen deformálható tappancs csőrök nélkül csak akkor vehet részt a 
versenyző, ha azt a leállított futam/verseny ideje alatt veszítette el.  
Minden katamarán típusú hajónak meg kell felelnie a következőknek: A futófelület fő teste vége egy 
minimum 100 cm2-es orrválaszfalban kell, hogy végződjön, ami legalább 800 vastag rétegelt lemezből, 
vagy annak megfelelő anyagból készült. Ennek a válaszfalnak a futófelület fő szerkezetének a részét kell 
képeznie és lekerekített területe legalább 10 cm hosszú legyen. Ld. a következő A. rajzot.  
A következők az 1500 cc feletti farmotoros osztályokra vonatkoznak, minden más biztonsági kabinos 
osztályra és minden, deformálható tappancs csőrrel ellátott  hajóra.  
A katamarán típusú versenyhajóknak, amelyekhez terveztek és beépítettek tappancs csőrt, deformálható 
és energia elnyelő tappancs csőrrel kell rendelkezniük a következők szerint:  
“A tappancs csőr legelőre eső részének deformálódónak kell lennie, és úgy kell tervezni, hogy 
összenyomódjon.  
“A deformálódásnak maximum 100 kg-nál kezdődnie kell. “A csőrnek meg kell felelnie a következőknek:  
- legyen levehető és belül üres  
- mellső vége minimális vízszintes sugara legalább 35 mm legyen  
- mellső vége minimális sugara minden irányban legalább 20 mm legyen.  “A következő rajzoknak 
megfelelően.”  
(rajzok) 
 
A 2001. január 1. után épített biztonsági kabinok csőr-részére ugyanazok a minimális méretek 
vonatkoznak mint a futófelület orrára az összecsukható csőr előtt.  
Amennyiben a biztonsági kabin eleje összecsukható, minimális méreteinek meg kell egyeznie a 
csőr minimális méreteivel.  
 
173  
 
A.  A biztonsági kabin elejének rádiusza nem lehet kisebb mint a futófelület fő részének rádiusza, a 
törhető csőr előtt.   
B.  Deformálható orrot fel lehet szerelni a biztonsági kabinra, de annak levehetőnek, belül 
üresnek kell lennie, minimális méreteinek meg kell egyeznie a levehető csőr méreteivel és a 
deformálódásnak maximum 100 kg-nál meg kell kezdődnie.  
 
509.03  
Minden jóváhagyott biztonsági kabinnal tervezett hajóban ülő versenyzőt egy legalább 5 szíjjal felszerelt 
és 4 ponton rögzített biztonsági övrendszerrel kell beszíjazni.  
Olyan osztályoknál, ahol biztonsági kabin van, az öv be nem csatolása az adott sorozat két soron 
következő versenyéből való felfüggesztést, a címet adó bajnokságok esetén egy futamból való 
felfüggesztést, valamint felfüggesztést eredményez a következő bajnokságon.   
A minimális számú övek helyzete: kettő a csípőknél,egy az ágyéknál, kettő a vállaknál. Mindegyiket 
egy központi kioldó rendszer tartja össze. A kioldó rendszernek nyitva kell maradnia ha működésbe 
hozták, mindaddig, amíg vissza nem zárják. Az öveknek legalább 5 cm (2 inch) szélesnek kell lenniük.   
A kabinban az öveket rögzítő minimum 8 mm-es, 1,25-ös menetű csavarokat rögzítő pontonként 100 
cm2 –es területű A4-es 3 mm vastag rozsdamentes acél lemezekbe kell csavarozni. Minden rögzítő 
csavaron alátétnek kell lennie. Az alátétet a kabinhoz kell ragasztani. 
A hajókban kötelező a vállszíjakat egy olyan fémrúdhoz erősíteni az 509.18-ban látható módon, 
amely átíveli a hajó középrészének oldalaihoz szilárdan rögzített hátfalat.  
Az 1997. január 1. után épült hajókban lennie kell az alábbi minimális előírásoknak megfelelő 
biztonsági kabinnak:  
A kabin építésénél a versenyző teste körül megfelelő nagyságú szabad teret kell hagyni a kisebb 
benyomódások elnyeléséhez azért, hogy a versenyző ne szoruljon be a kabinba.  
 
- A háttámla és a lábtartó közötti távolságnak legalább 126 cm-nek kell lennie.  
- A kabin alaplapja és a zárt kabinnal és üléssel felszerelt hajók teteje közötti távolságnak akkorának 
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kell lennie, hogy az 509.05-ben megadott minimális fej feletti távolság meglegyen. A pilóta 
testhelyzete a függőlegestől 45 ° -nál nagyobb mértékben nem térhet el.  
- a kabin szélességének a lábfej magasságában 2 pedálos vagy pedál nélküli kabin esetében 
minimum 28 cm-nek, 3 pedálos kabin esetén minimum 36 cm-nek kell lennie. 
- térdmagasságban a kabinszélesség nem lehet kevesebb 40 cm-nél 
 - csípőmagasságban a kabin szélessége minimálisan 48 cm lehet  
- a lábfejnél a függőleges belső magasságnak legalább 33 cm-nek kell lennie  
- a térdnél a függőleges belső magasságnak, annak érdekében, hogy balesetnél a versenyző könnyen 
kiszabadulhasson, legalább 45 cm-nek kell lennie  
- A 2006. január 1. után épült biztonsági kabinok esetén a kabin nyílása nem lehet kisebb 65 cm-nél, 
minimális szélessége egy ponton sem lehet kisebb 46 cm-nél, hogy ne jelentsen akadályt a versenyző 
kiszabadulásakor  
- vállmagasságban, a kabin aljától mérve legalább 56 cm-nél a szélesség nem lehet kevesebb 48 cm-nél  
Amennyiben homologizált „integrált ponyvás szerkezetet” használnak, akkor a ponyvát rögzíteni kell, le 
kell zárni és becsukni minden esetben, edzés és verseny ideje alatt is.  
 
509.04  
A mentőmellény narancsszínű ballisztikus borítású legyen és kb. 4.5 kg (10 font) felhajtóerővel 
rendelkezzen, valamint kötelező a mellényt vállszíj típusú leszakadás elleni karikákkal ellátni a vállakon, 
hogy megfelelő méretű legyen, nehogy véletlenül a fejen ált lejöjjön.   
Flotációs (lebegő) overállt lehet használni mentőmellény helyett, de meg kell felelnie a 
mentőmellénnyel szemben támasztott minden követelménynek (szín, úszóképesség, védőlemezek, 
gallér, stb.). Az overáloknak a 205.11-en leírt vágásálló anyaggal kell rendelkezniük. 
 
509.05  
Legalább 5 cm (2 inch) távolság legyen a pilóta feje felett (a javasolt távolság 10 cm), hogy a 
versenyző sisakjának tetejét és oldalát is legalább 50%-ban eltakarja, ha a versenyző feje a leghátsó 
helyzetben van. Ezt az előírást már a biztonsági kabin építésekor figyelembe kell venni.   
A 2006. január 1. után épült új hajóknál a biztonsági kabinban legalább 5 cm (2 inch) szabad tér 
legyen a pilóta feje felett (a javasolt távolság 10 cm), és takarja a versenyző sisakjának tetejét 50 %, +- 
5 % -ban, valamint a versenyző sisakjának oldalát 50 % +- 5 % -ban, ha a versenyző feje a leghátsó 
helyzetben van. Ezt az előírást már a biztonsági kabin építésekor figyelembe kell venni.  
Jelenleg erősen ajánlott, és a 2009. január 1. után épülő hajóknál kötelező, hogy a versenyző feje 
felett legalább 10 cm szabad tér legyen, és ez oldalirányban a függőlegeshez képest legalább 
45° -ig tartson.   
Az integrált teherviselő fedélszerkezetek biztosítják a sisak takarását. Az integrált teherviselő 
fedélszerkezet legalább olyan erős legyen, mint a megerősített biztonsági kabin szerkezet.  
 
509.06  
Olyan sisakot kell használni, amely minimum 12 mm (1/2 in) vastagságú és egész belső részét  4 kg (9 
lbs) súlyú Ethohabbal vagy más energiaelnyelő habbal gyártották, és a sisak biztonsági kabinhoz való 
csapódásakor meggátolja a sérülést.  A sisaknál az elfogadható szabad tér hozzávetőleg 5 cm.  
 
509.07  
A biztonsági kabin felső része legfeljebb 10 cm-rel lehet szemmagasság alatt, és azt úgy kell 
kialakítani, hogy a vezető elől elvezesse a vizet.  
 
509.08  
Energiaelnyelő hab párnát kell elhelyezni a biztonsági kabin belsejében a megfelelő helyeken, hogy 
korlátozza a fej oldalirányú elmozdulását, valamint olyan helyeken, ahova a térd, kéz nekiütődhet.  
Ezen felül a HANS védelmi eszköz erősen ajánlott a F1-ben és ajánlott a F2, S2000, S3000 
osztályokban.  
F1/F2 biztonsági kabinokban az ülések használata kötelező, és erősen ajánlott minden, biztonsági 
kabinos osztályban.  

AZ ÜLÉS FUNKCIÓJA  
A meghúzott hevederek biztonságosan összekapcsolják a vezető testét a biztonsági kabinnal, így 
minimálisra csökken a biztonsági kabin és a test közötti mozgás.  
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A teher elosztása a teljes testen, csökkentve a helyi terhelés és sérülés esélyét.  

ÜLÉS  

A szerkezet legyen rideg és elég erős ahhoz, hogy a biztonsági kabinhoz történő rögzítése biztos 
legyen, és ütközéses terhelés esetén az ülés bármely része és a biztonsági kabin közötti mozgás 
minimális legyen (kevesebb mint 10 mm).  
Szorosan illeszkedik oldalról a vezető vállához, bordaívéhez, medencéjéhez és combjához 
(legalább félútig a csípőtől térdig).  
Minimális párnázat a vezető verseny alatt igényelt komfortjának mértékéig (általában 10 mm).  

AJÁNLOTT  
Lapos panelek a lábak mellett, az esetleges sérülés csökkentése érdekében.  

Ne legyenek olyan dolgok a biztonsági kabinban, amelyek ütközéskor megüthetik a vezetőt.  
 
509.09  
A biztonsági kabinon belül vagy a beszállórésznél nem lehetnek éles élek vagy kiálló részek.  
 
509.10  
A kivehető kormánykerék kötelező.  
A kormánykerék szerszámok nélkül, könnyen eltávolítható legyen.  
Ajánlott a központi kiakasztható gyűrűs típusú kioldás (egy kézzel) használata levehető 
kormánykerékkel.  
 
509.11  
Bal- és jobboldali visszapillantó tükör kötelező.  
 
509.12 - MOTOR LEÁLLÍTÓ KIKAPCSOLÓ  
Minden biztonsági kabinos hajón a biztonsági kabinon kívül a hajó bal oldalán lennie kell egy 
gyújtásmegszakító kapcsolónak. Egyértelműen meg kell jelölni:  “MOTOR SHUT OFF SWITCH” (motor 
leállító kapcsoló). Vezetékes csatlakozás a motor leállító kapcsolóhoz nem szükséges biztonsági 
kabinos hajókon.  
Vezetékes csatlakozás a mentőmellényhez szükséges, hogy az elektronikus üzemanyag 
befecskendezéses hajókon elzárja az üzemanyag áramlást.  
 
509.13 – KILÁTÁS A BIZTONSÁGI KABINBAN  
A 2006. január 1. után épített hajóknál a vezetőnek, ha beszorult a biztonsági kabinba, legalább 
180 fokos szabad kilátásának kell lennie.  
 
509.14  
Minden katamarán hajó tappancsain vagy a katamarán biztonsági kabinban levegőnyílásokat 
kell kialakítani : 2 x 20 cm2 (3in2).  
 
Katamarán hajókon ezek a levegőnyílások nem lehetnek a vezető mögötti területen.  
„V” hajóknál a levegőnyílások lehetnek a versenyző mögött és a hajó orrán is.  
A hajófaron tilos légmentesen záró tartályokat kialakítani.  
AJÁNLOTT LEBEGÉST BIZTOSÍTÓ HABANYAG (lásd § 503.01) ÉS LEVEGŐNYÍLÁSOK 
ELHELYEZÉSE  
 
(rajz) 
 

509.15  
A katamaránok középső részének hátulján a belső és külső oldalon vízleeresztő nyílásoknak kell 
lenniük.  
Ezeknek a nyílásoknak legalább 40 cm2 alapterületűnek kell lenniük a hajó mindkét oldalán és 
összeköttetést kell hogy biztosítsanak a tappancson belüli légtérrel. Minden összekötő lyuknak a közbeeső 
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választófalakban azonos méretűnek kell lennie. A levegőnek/víznek ezeken a lyukakon keresztül 
szabadon kell tudnia áramlani a tappancs vagy hajó elejében lévő levegőnyílásokhoz. 
 
509.16  
Minden szélvédő szilánkmentes anyagból készüljön. Minden kabinfedélen lennie kell külső 
kilincsnek vagy kéznyílásnak, ami elősegíti a fedél nyitását.  
 
A következő előírások a megerősített biztonsági kabin fedélre vonatkoznak (A F1 esetében kötelező 
érvényűek a 2005. január 1. után készült konstrukcióknál. Az S3000, F2 (S2000) esetében a 2006. 
január 1. utáni konstrukciók esetében kötelező:  
1.  A kabinfedél szélvédőjének/ablakának és idomainak anyaga legalább 8 mm polikarbonát anyag 
magas optikai fokozattal, karcolásnak ellenálló külső bevonattal. Az ilyen kabinfedél idomok, formák és 
anyagok kaphatóak például a Formtech Plastics Inc.-nél, USA +1 800  
 860 7572. A F1 vonatkozásában az 509.16 pont minden szabálya érvényes, függetlenül a 
kabin építésének időpontjától. Autós biztonsági üveget is lehet használni, amennyiben megfelelő 
vizsgálati jelentést nyújtanak be az UIM részére a fedélre vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy 
erősebb mint a 8 mm-es polikarbonát. 
2.  Minden kabinfedél alátámasztás belső és külső keretének, az “U” és “H” csatornáknak legalább 
2000 gramm „S” üvegből és/vagy kevlárból kell készülnie és epoxi gyantával kötöttnek kell lennie.  
3.  Amennyiben a polikarbonát kabinfedél keretek nem ragasztottak, a kereteket csavarozással kell 
rögzíteni nylonból, delrinből, alumíniumból készült vagy más olyan anyagból, amit nem fejt ki közvetlen 
préselőerőt az átmenő csavarokkal a polikarbonát anyagra. A csavarok közötti távolság nem lehet több 
mint 5 cm, és legalább 6 mm átmérőjű rozsdamentes csavarokat kell használni. Minden csavarnál 
nylock vagy acom rögzítőanyát kell használni alátéttel. Nem lehetnek olyan csavarmenetek a 
bukókabinban, amelyek a versenyző biztonságát veszélyeztetik.  
4.  Minden kabinfedél nyílásnak, fedélnek és borításnak legalább 12 mm-es balzafa mag anyagból 
lévő habból kell készülnie, 3 kg sűrűséggel, 2000 gr „S” üveggel és/vagy Kevlarral laminálva, epoxi 
gyantával kötésben.  
5.  Ajánlatos, hogy minden polikarbonát anyag képes legyen ellenállni legalább 350 csomós 
szélnyomásnak, 4 fontnyi madár becsapódásának, az F-16 kabinfedél gyártója, a Texstar Inc,. USA 
tesztjeinek megfelelően. Ilyen teszteket az UIM a jövőben is előírhat. Nemzetközi szabvány vizsgálatok, 
mint DIN 52290 ; BS 5444 ; ISO 179 vonatkoznak a behatási erőre és megfelelésre.  
6.  A kabinfedelek minden külső élét és nyílását védeni kell a vízbetöréstől, ami esetleges 
meghibásodáshoz vezethet, vízelvezetők, keretek és csatornák használatával.    
 
7.  Minden fedél vagy búvónyílás esetében, amelyeken át be lehet jutni a bukókabinba, lennie kell 
egy nyílásnak vagy emelőnek amelyet a mentők használhatnak, kabinba való beszorulás vagy 
meghibásodás esetén.  
8.  Minden búvónyílásnál, sarokpántoknál, szerkezeteknél, eszközöknél, technikáknál és azok 
felszerelési módjánál be kell szerezni a bukókabin bizottság jóváhagyását.  
9.   Csak a F1-ben az integrált kabintető szerkezet fejlesztése céljából az UIM bukókabin bizottság 
hozhat olyan határozatot, amely szerint az 509.05, 509.06 és 509.07 sz. szabályok nem 
alkalmazandóak, és a nyílás hossza a kabinban lehet kevesebb mint 65 cm, de nem lehet 
kevesebb mint 55 cm, azzal a feltétellel, hogy a gyártó nyilatkozatot tesz a kabintető vonatkozásában:  
A szerkezet kellő szilárdságáról, és hogy az legalább olyan erős és legalább olyan jól megszerkesztett, 
mint a meglévő kabin/kabinfedél rendszerek.  
Nyilatkozik, hogy a kabinfedél eleget tett minden, a jelen szabálykönyvben előírt teszt követelményeinek.  
Az ilyen biztonsági kabint használó versenyzőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy tudatában van a 
biztonsági kabin kísérleti jellegével, a jelen szabályok szerint. Az ilyen konstrukciót versenyzésre 
legfeljebb 2 évig lehet használni a jelen szabálykönyv további homologizációja nélkül.  
Ezt az engedélyt az UIM biztonsági kabin bizottsága biztonsági okokból visszavonhatja.  
10. Minden, a biztonsági kabin fedeléhez erősített sarokvasat könnyen eltávolítható szegecsekkel kell 
rögzíteni, és húzógyűrűket vagy gombokat kell használni, amelyek hozzáférhetőek kívülről (a búvár 
számára) valamint a versenyző számára is a zárt kabinfedél alatt.  
Kötelező az F1, S3000, F2 és S2000 osztályokban.  
A kabinfedél burkolatoknak az alábbi minimum feltételeknek kell megfelelniük:  
a.  A kabinfedél burkolatnak rozsdamentes acélból kell készülnie.  
b.   A burkolatnak legalább összesen 10 hosszúnak kell lennie.  
c.   Minimális szélessége 3 cm.  
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d.  Az illesztési felületek a vastagság legalább 3 mm legyen, a végén 3 tartóval.  
e.   A forgáspont legyen rögzített 6 mm átmérőjű forgócsap, és ne legyen a burkolat gyorsnyitó pontján.  
f.  Egy második gyorsnyitó legyen húzó-toló típusú, legalább 6 mm átmérővel, amit úgy kell 
beszerelni, hogy a burkolatot könnyen nyithassák a mentősök.  
g.  A másodlagos húzó-toló nyitóban legyen egy kitekerhető szegecs, valamint egy rozsdamentes acél 
húzógyűrű.  
h.  A burkolatot úgy kell tervezni, hogy megakadályozza a gyorskioldó beszorulását baleset esetén, 
amikor eltávolítására szükség lenne.  
11. A kabinfedél reteszeket úgy kell tervezni, hogy a kabinfedél csukva maradjon baleset esetén.  
 
509.17  
Ajánlott, hogy a biztonsági kabinban legyen egy 60 cm2-es nyílás a bukósisak felett, hogy balesetnél 
csökkentse a versenyzőre ható víznyomást.   
Régi és új biztonsági kabinok esetében a megerősített hátfal a versenyző mögött legalább olyan erős 
legyen mit a megerősített biztonsági kabin oldalai. A kivitelezés menetét és a rögzítés módját a 
megerősített biztonsági kabin regisztrációs kérdőívében kell meghatározni.   
 
(rajz) 
 
509.18  
A következők a kötelezően betartandó előírások a biztonsági övek és vállhevederek biztonsági kabinban 
történő használatára vonatkozóan. Bármilyen helyettesítő rendszer használatához a Safety Cockpit 
Committee (biztonsági kabin biztonsági bizottság) jóváhagyása szükséges.  
A „crotch strap” (biztonsági öv kiegészítőt) a kabin aljához kell rögzíteni egy legalább 10 mm 
átmérőjű csavarral záró anyával. Egy 10 cm átmérőjű vagy 10 cm oldalú lekerekített élekkel 
rendelkező, 5 mm-es alumínium vagy 3 mm vastag acél alátétnek kell lennie a biztonsági 
kabin aljának külső része és a csavar között. Perselyt kell használni, hogy megelőzzék a 
biztonsági kabin rongálódását.  
A biztonsági öv kiegészítő alternatívája lehet egy olyan eszköz, amit átmegy a szerkezeten, és 
1,5-szeres erősséggel rendelkezik a kabin alján, éppen az ülés előtt, hogy megakadályozza az 
előre- és felfelé csúszást.  

ALTERNATÍ BIZTONSÁGI ÖV KIEGÉSZÍTŐ RÖGZÍTŐ 
 
 
ALTERNATÍV VÁLLSZÍJ RÖGZÍTŐ GYŰRŐDŐ ZÓNÁVAL RENDELKEZŐ HAJÓKHOZ  
 
509.19  
A mentés elősegítése érdekében a biztonsági kabinos hajók azon kabinrészének alját, ahol a 
versenyző ül vagy a biztonsági kabin teljes alját nemzetközi narancs színre kell festeni, és a közepén el 
kell helyezni egy feliratot kell elhelyezni, ami 30 cm-es betűkkel tartalmazza a hajó rajtszámát, és 10 
cm-es betűkkel más fontos információkat, pl. légzőkészülék (BrA), fejtámasz (HsD), stb. A 
légzőkészülék kifejezés kizárólag olyan eszközt jelent, ami az eszméletlen versenyzőt automatikusan 
ellátja levegővel. Nem a „tartalék levegő” típusról van szó, amit a víz alá került versenyzőnek kell 
kezelnie.  
ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGI KABIN ELLENŐRZÉSÉHEZ.  
• A gyártó azonosító táblájának és nyilvántartási számának ellenőrzése.  
• A válaszfal mögötti úszómű ellenőrzése.  
• Az övek kopásának, rögzítési pontok és a kioldószerkezet ellenőrzése.  
(Figyelni kell a korrózióra, a karbantartási hiányosságokra és az olajozott kioldó szerkezetre, stb.)  
• Levehető kormánykerék ellenőrzése. (karbantartási hiányosságok, kenés, stb.)  
• A versenyzőnek be kell ülnie a kabinba minden biztonsági felszerelésével együtt. Be kell kapcsolnia 
az összes övet, a kormánykereket a helyére kell tennie, a sisakrostélyt vagy szélvédőt le kell hajtania, 
majd ellenőrizni, hogyan tudja kiszabadítani magát a versenyző.  
• Ellenőrizni kel az 509.05 szerint, hogy a versenyző hogy fél el a kabinban.  
• Ellenőrizni kell az 509.07 szerint a biztonsági kabin elején, fent található vízelvezetőt.  
• Ellenőrizni kell az éles széleket és biztonsági kabin belsejében lévő energiaelnyelő habot.  
• Ellenőrizni kell a bal- és jobboldali visszapillantó tükröket.  
• Ellenőrizni kell a levegőnyílásokat az 509.14 szerint. 
• Ellenőrizni kell a hajó középső részének hátulján lévő vízáteresztő nyílásokat  
• Ellenőrizni kell a biztonsági kabin aljának narancssárga színét és az ott lévő rajtszámot.  
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• Ellenőrizni kell a MOTOR SHUT OFF SWITCH (gyújtáskikapcsoló kapcsolót).  
Ezek a pontok csak útmutatásul szolgálnak a biztonsági kabinok műszaki ellenőrzéséhez.   
 
509.20 - LEVGŐELLÁTÁS 
A versenyzőnek levegőt kell biztosítani “Spare air” (tartalék levegő) formájában vagy olyan levegőt, 
ami folyamatosan jut el a versenyzőhöz.  
A levegő-palackot az időmérő futamok és a verseny előtt teljesen fel kell tölteni. A palackot viselheti a 
versenyző vagy szilárdan rögzíthető a hajóban. A versenyző saját felelőssége, hogy a palackja teljesen 
feltöltött állapotban legyen minden időmérő futam vagy verseny előtt. A szabályozónak minden 
helyzetben működnie kell.  
 

510 – BEÉPÍTETT MOTOROS VERSENYHAJÓK (R)  
 

511 - OSZTÁLYOK  
R 1000 a motor hengerűrtartalma 1000 cm3  alatt 
R 1500 a motor hengerűrtartalma 1001 cm3 –től cm3 1500 cm3-ig. 
R 2000 a motor hengerűrtartalma 1501 cm3 –től 2000 cm3-ig. 
R 2500 a motor hengerűrtartalma 2001 cm3 –től 2500 cm3-ig. 
R 5000 a motor hengerűrtartalma 2501 cm3 –től 5000 cm3-ig. 
R 7000 a motor hengerűrtartalma 5001 cm3 –től 7000 cm3-ig 
R a motor hengerűrtartalma 7001 cm3 felett 
 

512 - HAJÓTEST  

512.01  
A hajótest tetszőleges.  
 
512.02  
Tilos minden eszköz használata, amely hirtelen fékhatást eredményez, és ezáltal a látást zavaró 
vízfröccsenést okoz.  
 
187  
 
512.03 – MINIMÁLIS MÉRETEK  
Osztály Tömeg  Hossz   Biztonsági kabin 
R 1000 300 kg  4.20 m   kötelező 
R 1500 350 kg  4.50 m   kötelező 
R 2000 390 kg  4.80 m   kötelező 
R 2500 420 kg  5.10 m   kötelező 
R 5000 600 kg  5.70 m   kötelező 
R 7000 700 kg  6.10 m   kötelező 
R 800 kg  7.00 m   kötelező 
1)  Minimális súly alatt a teljes versenyhajó súlyát kell érteni, amelyet közvetlenül a versenyt követően kell 
megmérni a versenyző és maradékvíz nélkül, de maradék üzemanyaggal.  
2)  A mérést a parton kell elvégezni.  
A hajótest hossza egyenlő a hajótest legelső és leghátsó szilárd részeire állított merőlegesek 
közötti távolsággal.  
Egyéb kinyúló részek, mint gumi szegélyek, energiaelnyelők, stabilizáló- és trimlapok, illetve 
kormányszarv és kormánylapát nem számítanak bele a hosszba.  
 

513 - HAJTÓMŰ  

513.01  
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A motor tetszőleges.  
A motort a hajótesten belül kell rögzíteni.  
Az erőátvitelnek a hajótest szerkezetén kell átmennie. 

 Minden változtatás megengedett.  

513.02  
Csak egy meghajtó eszköz engedélyezett, ami az összes erőt a vízben fejti ki.  
 
513.03  
Ha a meghajtás vízsugárral történik, a sugár a levegőbe lövellhető.  
 
513.04  
A fedélzeten kell lennie elektromos indítónak és akkumulátornak.   
 
513.05  
Az erőátvitel tetszőleges.  
 

514 - ÜZEMANYAG  
Ld. 508.01, 508.03, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11.  
 

515 – BEÉPÍTETT MOTOROS- HISTORIC (H.R.) VERSENYHAJÓK  FORMULA R 1000  
 

516 - OSZTÁLYOK  
Formula R 1000  motor hengerűrtartalma 1000 cm3-ig (Wartburg motorok esetén a hengerűrtartalom 
legfeljebb 1020 cm3).  
A hajótest tömege legalább 200 kg  
Tömeg versenyzővel együtt legalább 280 kg  
HR 2000  motor hengerűrtartalma 1001 cm3-től 2000 cm3-ig. Biztonsági kabin csak a HR 2000 esetében 
kötelező.  
 

517 - HAJÓTEST  

517.01  
A hajótest csak hidroplán típusú lehet (a hajó oldalának kiszélesedése nem lehet nagyobb a hajótest 
teljes hosszának 60%-ánál).  
Tappancs csőr:  509.02 szerint.  
Vagy biztonsági kabin, vagy oldalvédelem az 522.02 szabálynak megfelelően, akkor is, ha a versenyző 
ülő helyzetben van. Ülő helyzetben a biztonsági kabinnak hozzávetőleg a versenyző vállmagasságáig 
kell érnie és előrefelé hozzávetőleg a versenyző lábáig.  
 
517.02  
Tilos minden olyan eszköz használata, ami hirtelen fékhatást eredményez, és ezáltal a látást zavaró 
vízfröccsenést okoz.  
 

518 - HAJTÓMŰ  

518.01  
Csak természetes állapotban szerelt , előre-hátra mozgó karburátoros motorkerékpár motorok 
megengedettek, amelyek legalább 10 éves, vagy régebbi modellek illetve gyártmányok 
megengedettek.  
Megengedettek az eredetileg üzemanyag befecskendezéssel gyártott motorok is azzal a 
feltétellel, hogy ezeket átalakították csak karburátorok használatára. 
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A versenyző felelőssége, hogy a motor megfelelőségét igazolni tudja.  
A motor és a csiga közötti tengely vonalának alapvetően egyenesnek kell lennie („Z” hajtás nem lehet). 
Sebességváltómű lehet a motorhoz rögzítve, de verseny közben tilos a sebességváltás.   
518.02  

A HR 2000 osztályban csak 1987 előtt gyártott gépkocsi motorok megengedettek.  
 
 
519 - ÜZEMANYAG  

Ld. 508.01, 508.03, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11.  
 
 
520 – FARMOTOROS VERSENYHAJÓK (O)  
 
521 - OSZTÁLYOK  

O 125 a motor hengerűrtartalma 128 cm3 alatt 
O 175 a motor hengerűrtartalma legfeljebb 175 cm3. 
O 250 a motor hengerűrtartalma legfeljebb 250 cm3. 
O 350 a motor hengerűrtartalma legfeljebb 350 cm3. 
O 500 a motor hengerűrtartalma legfeljebb 500 cm3. 
O 700 a motor hengerűrtartalma legfeljebb 700 cm3. 
O 850 a motor hengerűrtartalma legalább 701 cm3, legfeljebb 850 cm3 
O 1000 a motor hengerűrtartalma legalább 851 cm3, legfeljebb 1000 cm3 
O 1500 a motor hengerűrtartalma legalább 1001 cm3, legfeljebb 1500 cm3 
O 2000 a motor hengerűrtartalma legalább 1501 cm3, legfeljebb 2000 cm3 
O 3000 a motor hengerűrtartalma legalább 2001 cm3, legfeljebb 3000 cm3 
O a motor hengerűrtartalma legalább 3001 cm3 felső korlát nélkül. 
O125 osztályban történő kísérleti versenyzés érdekében négyütemű motoroknál megengedett 
100%-kal nagyobb (kétszer akkora) hengerűrtartalom. Csak egy henger, benzin üzemanyag, 
atmoszférikus indukciós motorok használata megengedett.  
 
522 - HULL  

522.01  
Az O 125, O 175, O 250 és O 350 kategóriákban a hajótest csak hidroplán típusú lehet, ahol a hajó 
oldalának kiszélesedése nem lehet nagyobb a hajótest teljes hosszának 60 %-nál.  
A hajó bármely oldalán a futótalpak mögött lévő bármilyen hosszanti légterelő szerkezetnek 40 mm-nél 
alacsonyabbnak kell lennie a tükörnél. Ezek nem érhetnek túl a futótalp hátsó végének alsó pontja és a 
tükör aljától 40 mm-nél lejjebb lévő pont között húzott egyenes vonalon (a hajón keresztül egyenes 
vonalban mérve a tükörnél az ábrákon látható módon. 
 
 
 
A hidroplán keresztléce 
 
(rajz) 
 
Az O 500 - O osztályokban a hajótest tetszőleges.  
 
522.02  
Minden, az O 125, O 175, O 250, O 350, OSY 400 osztályba tartozó hidroplán hajótestnek 
megerősített oldalvédelemmel kell rendelkezni az ábrákon látható módon.  
Eltérő jelölés hiányában a megadott méretek a minimum értékeket jelentik. A méréseket a hajótest 
belsejének szilárd padlózatától kell végezni, attól a helytől ahol a versenyző fekszik vagy térdel (párna 
nélkül). Az előoldali panel csökkentése megengedett a jobb kilátás érdekében, vagy kitekintő panel 
beszereléséhez. 
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A térdeplőkön a kivágás mértéke olyan legyen, hogy megtartsa a stabilitást, és ne legyen csökkenés az 
orron.  
A kabin nyíláskeret oldalakat fából/kevlárból kell készíteni, vagy fa/kevlár/carbon vagy esetleg 
carbon/kevlár//hab mag/üveg anyagokból. A kevlár összetételű rétegek összességében 340 grm. (10 
oz.) tesznek ki. A kevlárt (valamint a carbont, ha használnak) szendvics módjára kell 
elhelyezni a tengeri rétegelt lemez két vagy több rétege közé, hogy elérjék a legalább 9 
mm vastagságot. Minden kompozit nyíláskeret szerkezetnek legalább 9 mm vastagnak kell 
lennie. Ki kell alakítani egy helyet ellenőrzés céljára a kabin oldalán, ahol ellenőrizhető, 
hogy az előírt anyagokat használták. Ajánlott, hogy ez a terület koncentrikus körökből álljon, 
kezdve egy kb. 25 mm átmérőjű körrel, majd minden egy kör átmérője egyre kisebb legyen 
rétegenként haladva, hogy előtűnjön az építéskor használt rétegrend.  
Meglévő hajók felújításakor két réteg legalább 315 grm kevlár anyagot kell használni 
összesen legalább 6 mm vastagságban. Ezt  lakk- és festék-, stb. mentes tiszta fára kell 
ragasztani. Ennek alternatívájaként a fenti bekezdésben leírt módon kialakított panel esetében, ami 
megfelel a méretre vonatkozó követelményeknek, a panelt lehetőség van a meglévő kabin oldalfalak 
belső felületére ragasztani megerősítés céljából. 
Minden hidroplán típusú hajótestnek, amin tappancs csőrök vannak, lapos felületű sponson 
vezetőélekkel kell rendelkeznie, amely egy irányba legalább 25 mm. A minimális vastagság a rajzon 
látható. Amennyiben hosszabbítókat használnak a tappancs csőrökön, annak deformálódó tappancs 
csőrnek kell lennie legalább olyan hosszúságig, hogy eltávolításkor is meglegyen a tompa felület, azaz 
legalább 25 mm egy irányba. 
(ábrák, rajzok)  
 
522.03  
Tilos minden olyan eszköz használata, ami hirtelen fékhatást eredményez, és ezáltal a látást zavaró 
vízfröccsenést okoz.  
 
522.04 – MINIMÁLIS MÉRETEK  
Osztály Minimum Minimum Biztonsági  
tömeg vers. nélkül   tömeg versenyzővel kabin 
O 125 100 kg 170 kg 
O 175 110 kg 180 kg 
O 250 120 kg 190 kg 
O 350 130 kg 210 kg kötelező * 
O 500 180 kg 260 kg kötelező 
O 700 180 kg 260 kg kötelező 
Osztály Tömeg Hossz Biztonsági 
kabin 
O 850 250 kg 3.90 m kötelező 
O 1000 300 kg 4.20 m kötelező 
O 1500 350 kg 4.50 m kötelező 
O 2000 390 kg 4.80 m kötelező 
O 3000 450 kg 5.10 m kötelező 
O 520 kg 5.30 m kötelező 
1)  A minimális súly alatt a teljes versenyhajó tömegét kell érteni, amelyet közvetlenül a versenyt 
követően kell megmérni a versenyző és a maradékvíz nélkül, de maradék üzemanyaggal.  
2)  A mérést a parton kell elvégezni.  
A hajótest hossza egyenlő a hajótest legelső és leghátsó szilárd részeire állított merőlegesek 
közötti távolsággal, beleértve a  deformálódó tappancs csőrt, ha olyan a tervezés és fel van 
szerelve. Egyéb kinyúló részek, mint gumi szegélyek, energia elnyelők, stabilizáló- és trimlapok, illetve 
kormányszarv és kormánylapát nem számítanak bele a hosszba.  
 

523 - HAJTÓMŰ  

523.01  
A motor tetszőleges, kivéve az  O 125 osztályt, amelyben csak egyhengeres motorok megengedettek.  
A farmotor olyan mechanikus meghajtó egység, amely a hajóról egy darabban eltávolítható, van saját 
átvitele, és az erőt nem vezeti át a hajótest egy pontján sem. Minden olyan eszköz, amellyel meg lehet 
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változtatni a rögzítési szöget és/vagy a motor magasságát, megengedett. 
Az így levett és partra tett motor az üzemanyagtartályból üzemanyagot felvéve beindítható kell, hogy 
legyen.  
A meghajtó egységek nem alkotják részét a felfüggesztési támasztékok, az irányító karok, a 
fordulatszámmérő és csatlakozói, az akkumulátor és vezetékei, az üzemanyagtartály és az 
üzemanyag vezetékek.  
 
523.02  
Csak egy meghajtó eszköz engedélyezett, ami az összes erőt a vízben fejti ki.  
 
523.03  
Ha a meghajtás vízsugárral történik, a sugár a levegőbe lövellhető.  
 
523.04  
Az erőátvitel tetszőleges.  
523.05  
Minden burkolat nélküli motornál kötelező egy lendkerékvédő felszerelése.  
 

524 - ÜZEMANYAG  
Ld. 508.05, 508.06.  
Csak négyütemű „O” osztályú hajók esetében ld. 508.01-508.02-508.06-508.08-508.09-508.10-
508.11. 

525 - OSY 400 OSZTÁLY 

527 - HAJÓTEST  

527.01  
A hajótestnek hidroplán típusúnak kell lennie (a hajótest kiszélesedése nem haladhatja meg a hajótest 
teljes hosszának 60 %-át).  
A hajótest súlya versenyzővel együtt legalább 180 kg  
 
527.03  
Látható és elegendő merülési tartalékot kell biztosítani, hogy a hajótest baleset esetén a víz színén 
maradjon. (ld. § 503.01)  
 
527.05  
Tilos minden olyan eszköz használata, ami hirtelen fékhatást eredményez, és ezáltal a látást zavaró 
vízfröccsenést okoz.  
 

528 - HAJTÓMŰ  
Tilos minden olyan eszköz használata, ami hirtelen fékhatást eredményez, és ezáltal a látást zavaró 
vízfröccsenést okoz.  
 
528.01  
A motor az UIM által szabályosan hitelesített Yamato 102, 202 vagy 302 sorozat lehet.  
 
528.10 – KIZÁRÓLAGOSAN MEGENGEDETT MÓDOSÍTÁSOK  
1)  Bármilyen gyújtásvezeték, gyújtógyertya és propelleranya engedélyezett.  
2)  Engedélyezett vízkieresztő nyílások fúrása az indítóöntvényekbe (tekercstányérok és forgattyúsház 
zárókupakok) és ezek a nyílások tetszés szerint kinyithatóak vagy betömhetők.  
3)  Bármilyen üzemanyagvezeték vagy hozzátartozó alkatrész használható, feltéve, hogy a 
meneteket sem a tankban, sem a karburátorban nem változtatják meg. Benzinszűrő is használható.  
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4)  Az üzemanyagtartály az illeszkedésnél történő szétvágással és legalább 2” térfogat hozzáadásával (2” 
egyharmad gallonnal többet fog adni) megnagyobbítható, vagy egy teljes tank építhető az eredetivel 
megegyező módon rögzítve. Az üzemanyagtálca nem módosítható.   
5)  Maratoni versenyeken használható üzemanyagcső, de zárt pályás versenyeken a 
forgattyúsházon lévő nyílást le kell zárni.  
6)  A csavarmenetek újrafúrással vagy menetvágással javíthatók.  
7)  A törött alkatrészek hegesztéssel vagy műanyag kitöltőmasszával javíthatók, ha az alkatrész 
kontúrja nem változik. Ezen felül a forgattyúscsap területén, ahol a forgattyústengely beágyazott, a 
javítás a következők szerint engedélyezett: A forgattyúscsapot az adott területre kell elkészíteni, 
kisebb átmérővel. Acél perselyt lehet rászorítani a megmunkált forgattyústengelyre. Az 
acélperselynek pontosan olyan kontúrral kell rendelkeznie, mint annak az anyagnak, amit a persely 
helyettesít (külső átmérő, hossz). Ezzel a javítással a főtengely összeállításnak a súlya és kontúrja 
nem változhat meg.  
8)  A vízáram mindenfajta akadályozása megengedett.  
9)  Tilos bármilyen csiszolás vagy fémeltávolítás a belső üregekben, a karburátorban, a 
levegőbeömlő gyűjtőcsőben vagy a kipufogórendszerben.  
10) Tilos a mozgó- és forgó alkatrészek csiszolása és kiegyensúlyozása. 
11) Bármilyen motor dőlésszög beállítás megengedett, feltéve hogy  eközben nem történik 
változtatás a motoron, és a hajó mozgása közben a beállítás nem változtatható. 
12) A motordöntő-zár emelőkarja és a motordöntő csavaron lévő anya eltávolítható. 
13) A kormányszarvon lévő lyukak meghosszabbíthatók, hogy a kormányhuzal csatlakoztatható 
legyen. 
14) Bármilyen eszköz használható a gyújtásállító kar előrekapcsolásához. 
15) A porlasztó vízpermet elleni védőburkolata a gázbovden használatának és a karburátor 
elfojtásának elősegítésére átalakítható. Ahol a nyílás az oldalán van, ott a nyílás átmérője nem 
haladhatja meg a 30 mm-t, vagy az annak megfelelő területnagyságot. 
16) A propellertengely bármely propeller befogadására átalakítható. A propeller szabadon 
választható. 
17) Nem-Yamato alkatrészek használata tilos. 
18)  A homologizációs lapon nem szereplő méretek nem változtathatóak. Ha egy részlet nem 
igazolható a homologizációs lapon szereplő kép segítségével, az adott alkatrészt össze kell hasonlítani 
egy megfelelő raktári darabbal. Az ilyen összehasonlítás során csak hozzávetőleg lehet használni az 
összehasonlító méreteket, mivel a gyártási eltérések nem ismertek.  
19)  A verseny alatt a versenyző felelős motorja állapotáért. A gyártó, a szerelő vagy az előző 
tulajdonos által okozott hibák nem hozatók fel kifogásként.  
20) Gyújtásmegszakító kapcsoló kötelező (pl. jack-dugó). 
21) Túlméretes dugattyúk csak az első újrafúrásnál engedélyezettek  (legnagyobb furatméret: 
2.622 
vagy 66.59 mm pl. 66.50 + 0.09 mm) Amikor a furatokat a hengerekben a homologizációs lapon 
szereplő méretekhez igazítják, anyagot csak a speciális nyílásban lehet eltávolítani 10 mm-es 
mélységig, hogy illeszkedjen az eredeti szomszédos csatlakozó járathoz (csatornához) az illesztett 
furat nyíláson kívül. Ugyanez vonatkozik a motor azon nyílásaira is, amelyek méretei a 
homologizációs lapon meghatározottak. 
22) Minden típusú, méretű vagy készítésű csavar, csavaranya, alátét használható kivéve a 
szárnyas(anya)csavart, amelyiknek eredetinek kell lennie. 
23) Festés: a motor bármely részének és tartozékainak bármely színre történő festése 
megengedett. 
24) Bármely furat megengedett, amely a motor hajótesthez történő biztonságos rögzítését 
lehetővé teszi. 
25)  A fenti cikkek kivételével tilos a motorgyártó által kínált szabvány alkatrészeken bármilyen 
változtatást végezni akár valamilyen anyag hozzáadásával, akár eltávolításával. Ebbe mindenképpen 
beletartozik az alkatrészek bárminemű megmunkálása, csiszolása, reszelése, újradolgozása, 
átalakítása, stb., hacsak nem kimondottan megengedett. 
26) A dugós csatlakozók cserélhetők.  
 

529 - ÜZEMANYAG  
Ld. 508.01, 508.02, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11.  
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 530 – BEÉPÍTETT MOTOROS SPORTHAJÓK (E) 

 

531 - OSZTÁLYOK  
E 1000 a motor hengerűrtartalma legfeljebb 1000 cm3 
E 1500 a motor hengerűrtartalma legalább 1001 cm3 legfeljebb 1500 cm3 
E 2000 a motor hengerűrtartalma legalább 1501 cm3 legfeljebb 2000 cm3. 
E 2500 a motor hengerűrtartalma legalább 2001 cm3 legfeljebb 2500 cm3. 
E 5000 a motor hengerűrtartalma legalább 2501 cm3 legfeljebb 5000 cm3. 
E 7000 a motor hengerűrtartalma legalább 5001 cm3 legfeljebb 7000 cm3. 
E a motor hengerűrtartalma legalább 7001 cm3  
 

532 - HAJÓTEST  

532.01  
A hajótest tetszőleges.  
 
532.02  
Minden olyan segédeszköz tilos, amely a hajót az aerodinamika segítségével megemeli. 
Szárnyashajó nem megengedett.  
 
532.03  
Beépített motoros hajón a motorokat a fedélzet alatt megfelelő és hatékony szellőzést biztosítva egy 
fedett kamrában kell elhelyezni.  
A hajtóművet illetve minden mozgó részt, amely sérülést vagy balesetet okozhat, megfelelően kell 
biztosítani.   
 
532.04  
Tilos minden olyan eszköz használata, ami hirtelen fékhatást eredményez, és ezáltal a látást zavaró 
vízfröccsenést okoz.  
 
532.12 – MINIMÁLIS MÉRETEK  
Osztály Tömeg Hossz   Biztonsági kabin 
E 1000 300 kg 4.20 m   kötelező 
E 1500 350 kg 4.50 m   kötelező 
E 2000 390 kg 4.80 m   kötelező 
E 2500 420 kg 5.10 m   kötelező 
E 5000 600 kg 5.70 m   kötelező 
E 7000 700 kg 6.10 m   kötelező 
E 800 kg 7.00 m   kötelező 
1.  Minimális súly alatt a teljes versenyhajó súlyát kell érteni, amelyet közvetlenül a versenyt 
követően kell megmérni a versenyző és maradékvíz nélkül, de maradék üzemanyaggal.  
2.  Minden fent említett osztály számára:  
A mérést a parton kell elvégezni.  
A hajótest hossza egyenlő a hajótest legelső és leghátsó szilárd részeire állított merőlegesek 
közötti távolsággal, beleértve a deformálódó tappancs csőröket.  
Egyéb kinyúló részek, mint gumi szegélyek, energiaelnyelők, stabilizáló- és trimlapok, illetve 
kormányszarv és kormánylapát nem számítanak bele a hosszba.  
 

533 - HAJÓTMŰ  

533.01  
A motort a hajótesten belül kell rögzíteni.  
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Az erőátvitelnek a hajótest szerkezetén kell átmennie.  
 
533.02  
Olyan, az UIM által hitelesített tengeri motorok, amelyeket sorozatban gyártottak, vagyis legalább 30 
darabot, amelyek mind ugyanolyan és felcserélhető alkatrészekkel versenyre készen készültek. 
 
533.03  
A beépített tengeri motor egy olyan teljesítményt leadó mechanikus meghajtó egység, amelyet 
kimondottan hajók hajtására terveztek és kiviteleztek, és amelyet egy ipari üzem lajstromozott és adott 
el. 
 
533.04  
A motornak működésre készen kell állnia, és a következőknek kell benne lenniük:  
- a hűtőrendszer működéséhez és szabályozásához szükséges minden alkatrész,  
- egy olajhűtő,  
- a motort tartó támasztékok,  
- az indítómű és az akkumulátort utántöltő generátor.  
 
533.05  
A sebességváltómű és a kipufogó elosztócső nem képezi a motor részét.  
 
533.06  
Csak egy meghajtó eszköz engedélyezett, ami az összes erőt a vízben fejti ki.  
533.07  
Csak a Nemzeti Autósport Szövetség (FISA) általános N és A csoportos hitelesített autók jegyzékében 
található, a FISA által hitelesített autómotorok engedélyezettek. 
N csoport: Sorozatban gyártott autók A csoport: Túraautók  
 
533.08  
Semmi más a FIA által hitelesített autómotor nem engedélyezett a motorcsónak versenyzésben.  
 
533.09  
A FISA által engedélyezett változtatások nem megengedettek a motorcsónak versenyzésben. Csak az 
alább felsorolt változtatások megengedettek.  
 
533.10 – KIZÁRÓLAGOSAN MEGENGEDETT MÓDOSÍTÁSOK  
1.  A dinamó helyettesítése alternátorral megengedett, feltéve hogy a helyettesítő alkatrész rögzítési 
pontjai és meghajtó rendszere változatlan marad.  
2.  Tranzisztoros gyújtásrendszer beépítése megengedett, feltéve hogy a motor semmilyen mechanikus 
részét nem változtatják meg.  
3.  Az UIM vagy FISA által hitelesített motorok újrafúrása megengedett azzal a feltétellel, hogy  a teljes 
hengerűrtartalom nem haladja meg annak az osztálynak a határértékét, amelyre a motort hitelesítették.  
4.  A légszűrő kivehető vagy cserélhető.  
5.  Dinamikai levegőnyílásokat lehet a karburátorokhoz szerelni.  
6.  A mechanikus üzemanyagpumpa kicserélhető elektromosan vezéreltre anélkül, hogy az eredeti 
helyét meg kellene tartani.  
7.  Olajszűrő és/vagy hűtő szerelhető be, ha a gyártó ezt nem tette meg. Az eredeti(k) cserélhetők.  
8.  A gyártó által beépített karburátor(ok) kicserélhetők egy vagy több karburátorra vagy 
üzemanyag befecskendező rendszerre, feltéve hogy ezeket a hengerfej változtatása nélkül lehet 
beszerelni.  
9.  A szellőző elosztócső változtatása vagy cseréje megengedett.  
10.  A szeleprugók cserélhetők máshonnan származókkal, de számuk meg kell egyezzen a gyártó 
által beszereltekkel és cseréjük az eredeti konzolok változtatása nélkül lehetséges.   
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11. A dugattyúk tetszőlegesek. 
12. A vezérműtengely(ek) tetszőleges(ek). 
13.  A kompresszió arány növelése a hengerfej megcsiszolásával (vagy  vékony tömítés 
használatával vagy az utóbbi elfojtásával) megengedett.   
14.  Bármiféle tuningolási eljárás, ami az eredeti részek megcsiszolásával, de nem cseréjével 
történik – kivéve a fent említett dugattyúkat, a rugókat és a vezérműtengelyt – megengedett.  
15.  Más szóval – feltéve, hogy mindig vitathatatlanul lehetséges a sorozatban gyártott alkatrész 
eredetének bizonyítása – megengedett ezen alkatrészek átalakítása, kiegyensúlyozása, beállítása, 
alakjának csiszolással történő változtatása, kisebbítése anélkül, hogy bármilyen anyagot hozzáadnak, 
bármilyen mechanikai fejlesztést vagy kezelést végeznek rajta, ami módosíthatja a fémfelület 
molekulaszerkezetének jellemzőit.  
 
533.11 – ELEKTROMOS INDÍTÓ  
Egy elektromos indítónak és a hozzá tartozó akkumulátornak, valamint egy akkumulátor újratöltő 
eszköznek lennie kell a fedélzeten.  
 
533.12 - ERŐÁTVITEL  
Hátrameneti fokozat kötelező.  
Az erőátvitel tetszőleges.  
A hátramenetet a hajtóerőt biztosító tengely ellentétes irányú forgásával kell biztosítani. Vízsugárhajtású 
hajó esetén a hátramenetet a hajtómű megfordításával lehet elérni. 
A bármikor működésbe hozható hátrameneti sebességváltókart a vezetőnek el kell tudnia érni. 
Hátramenet kizárólag a hátrameneti fokozat kapcsolásával legyen lehetséges. 
 
533.13  
Csak egy meghajtó eszköz engedélyezett, ami az összes erőt a vízben fejti ki.  
 

534 - ÜZEMANYAG  
Ld. 508.01, 508.02, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11.  
 

540 – FAMOTOROS SPORTHAJÓK (S)  
 

541 - OSZTÁLYOK  
S 175 a motor hengerűrtartalma legfeljebb 175 cm3 
S 250 a motor hengerűrtartalma legalább 176 cm3 legfeljebb 250 cm3. 
S 350 a motor hengerűrtartalma legalább 251 cm3 legfeljebb 350 cm3. 
S 550 a motor hengerűrtartalma legalább 351 cm3 legfeljebb 550 cm3 
S 750 a motor hengerűrtartalma legalább 551 cm3 legfeljebb 750 cm3. 
S 850 a motor hengerűrtartalma legalább 751 cm3 legfeljebb 870 cm3. 
S 1000 a motor hengerűrtartalma legalább 871 cm3 legfeljebb 1000 cm3 

S 1500 a motor hengerűrtartalma legalább 1001 cm3 legfeljebb 1500 cm3 
S 2000 a motor hengerűrtartalma legalább 1501 cm3 legfeljebb 2000 cm3. 
S 3000 a motor hengerűrtartalma legalább 2001 cm3 legfeljebb 3000 cm3. 
S a motor hengerűrtartalma legalább 3001 cm3  
F-4S 60 LE 
SL 90 90 LE  
SL 250 250 LE 
 
541.01 – ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ MOTOROK  
A versenyegyenlőség érdekében az S.2000 osztályban a 2006 EPA előírásoknak megfelelő alacsony 
kibocsátású motoroknál az engedélyezett hengerűrtartalom 30%-al magasabb (2600 cm3). Ezen felül 
az üzemanyag befecskendező rendszer támogatására, annak részeként használt levegőkompresszort 
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az osztályba soroláskor figyelmen kívül kell hagyni.  

A versenyegyenlőség érdekében az S.3000 a 2006 EPA előírásoknak megfelelő alacsony kibocsátású 
motoroknál az engedélyezett hengerűrtartalom 30%-al magasabb (3900 cm3). Ezen felül az 
üzemanyag befecskendező rendszer támogatására, annak részeként használt levegőkompresszort az 
osztályba soroláskor figyelmen kívül kell hagyni.  

A F-4S, SL 90 és SL 250 osztályokban csak az EPA előírásoknak megfelelő motorok engedélyezettek.  
 
541.02 – ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ MOTOROK  
Versenyen történő kipróbálás céljából az S.850 osztályban a 2006 EPA előírásoknak megfelelő 
alacsony kibocsátású motoroknál az engedélyezett hengerűrtartalom 30%-al magasabb 
(870+30%=1131 cm3). Ezen felül az üzemanyag befecskendező rendszer támogatására, annak 
részeként használt levegőkompresszort az osztályba soroláskor figyelmen kívül kell hagyni  

 
542 - HAJÓTEST  

542.01  
Az S 550 osztályon felül csak katamarán hajótest megengedett.  
 
542.02  
Minden olyan segédeszköz tilos, ami a hajót aerodinamika segítségével megemeli. 
Szárnyashajó nem megengedett.  
 
542.03  
A  S2000,  S3000,  S korlátlan,  SL  250 és megbízhatósági  2  +  3 osztályokban az 
engedélyezett késleltetett működtetésű lebegtető légzsák kötelező minden, kompozitokból 
épült (hab szendvics konstrukciójú) szárnycsonkkal rendelkező ellátott hajón.  
 
542.05  
Tilos minden olyan eszköz használata, ami hirtelen fékhatást eredményez, és ezáltal a látást zavaró 
vízfröccsenést okoz.  
 
542.12 – MINIMÁLIS MÉRETEK  
Osztály Tömeg Hosszúság Biztonsági kabin 
S 550 260 kg 3.70 m 
S 750 280 kg 3.90 m 
S 850 330 kg 3.90 m kötelező 
S 1000 380 kg 4.20 m kötelező 
S 1500 430 kg 4.50 m kötelező 
S 2000 470 kg 4.80 m kötelező 
S 3000 530 kg 5.10 m kötelező 
S 600 kg 5.30 m kötelező  
 
F-4S 350 kg 3.90 m Igen 
SL 90 400 kg 4.60 m Igen (3000 N) 
SL 250 525 kg 5.20 m Igen (3000 N) 
1.  Minimális súly alatt a teljes versenyhajó súlyát kell érteni, amelyet közvetlenül a versenyt 
követően kell megmérni a versenyzővel, személyes biztonsági felszerelésével és a maradék 
üzemanyaggal együtt, de maradékvíz nélkül.  
2.  A mérést a parton kell elvégezni.  
A hajótest hossza egyenlő a hajótest legelső és leghátsó szilárd részeire állított merőlegesek 
közötti távolsággal, beleértve, ha van ilyen a hajón, a deformálható tappancs csőröket. 
Egyéb kinyúló részek, mint a gumi szegélyek, energiaelnyelők, stabilizáló- és trimlapok, illetve 
kormányszarv és kormánylapát nem számítanak bele a hosszba. 
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543 - HAJTÓMŰ  

543.01  
A farmotor olyan mechanikus meghajtó egység, amely a hajóról egy darabban eltávolítható, van saját 
átvitele, és az erőt nem vezeti át a hajótest egy pontján sem. Minden olyan eszköz, amellyel meg lehet 
változtatni a rögzítési szöget és/vagy a motor magasságát, megengedett. 
Az így levett és partra tett motor az üzemanyagtartályból üzemanyagot vesz fel és beindítható. 
A meghajtó egységnek nem alkotják részét a felfüggesztési támasztékok, az irányító karok, a 
fordulatszámmérő és csatlakozói, az akkumulátor és vezetékei, az üzemanyagtartály és az 
üzemanyagcsövek, Csak egy motor megengedett.  
 
543.02  
A sportmotorként való hitelesítéshez az kell, hogy a farmotort egy ipari cég értékesítse és hirdesse, 
mint amit szabvány sorozatgyártásban készülő (azaz minden alkatrész felcserélhető, azonos méretű, 
súlyú és anyagú) hajók hajtására készítettek.  
Az 505.01 cikkely szerinti hitelesítéshez szükséges darabszám:  
1000cm3-ig 1000 teljes egység 
 1001 cm3 - 2000 cm3  
- 500 egység, amelyből 25-öt felszerelhetnek középrésszel, konzolokkal és sebességváltóművel, ld.§ 
543.07.  
2001 cm3 és felette  
- 250 egység, amelyből 25-öt felszerelhetnek középrésszel, konzolokkal és sebességváltóművel, ld.§ 
543.07.  
 
543.03  
A sport farmotornak kis fordulatszám mellett is működnie kell.  
 
543.04  
Amikor a motor vízben van, a hűtést előírás szerinti vízkeringtető szivattyúval kell ellátni.  
 
543.05  
Az 1000 cm3 –es és az alatti motoroknál kötelező egy olyan sebességváltó rendszer, amelyben van 
előre- üres- és hátramenet. A bármikor működésbe hozható hátrameneti sebességváltókart a 
vezetőnek el kell tudnia érnie rendes vezetési helyzetben. Hátramenet kizárólag a hátrameneti 
fokozat kapcsolásával legyen lehetséges. 
A víz alatti egység (váltómű) elhelyezése tetszőleges. Minden, a homologizációs lapon feltüntetett  
belső alkatrészt meg kell tartani. Ha a hitelesítés úgy rendeli, a kipufogócső csak csigakipufogós lehet. 
 
543.06  
Meg kell tartani a kipufogónyílás eredeti formáját és méretét, ahogy az a víz alatti rész hitelesítési 
kartonján szerepel.  
 
543.07  
Az 1000 cm3 felett motoroknál előre-, üres és hátrameneti sebességfokozat nem kötelező. Az ilyen 
rögzített sebességfokozat fajtákat nem kell eladásra készíteni vagy a nem-versenyző nagyközönségnek 
nem kell használnia. Azonban elérhetőnek kell lenniük, mint a komplett farmotor szerves részei és így is 
kell őket hitelesíteni. A felerősítési konzoloknak, a kipufogókat tartalmazó középrésznek, a váltóműnek és 
az ezek felszereléséhez szükséges többi alkatrésznek a homologizációs lapon meghatározott méreteket 
kell megőrizniük. 
 
543.08  
Az elektromos vagy kézi indítónak biztosítania kell a gyors és könnyű indítást külső eszközök nélkül. 
Ezt úgy kell használni, ahogy a gyártó előírja, átállítás vagy változtatás nem megengedett. 
 
543.10 – KIZÁRÓLAGOSAN MEGENGEDETT MÓDOSÍTÁSOK  

86 



1.  Minden szegecs, csavar, anyacsavar, csapszeg ill. ezek alátétei szabadon cserélhetők lezárási 
módjaikkal együtt.  
2.  Ki lehet cserélni az eredeti csigát. A propelleres kipufogócsövű sebességváltó szekrényben olyan 
propellerre van szükség, amelyiknél a kipufogócső átmérője legalább akkora, mint a géppel készített 
bemélyedés, amibe a szabvány kerékagy beleillik a sebességváltó szekrény hátán. A cső hosszának 
legalább ½ (Q-P) kell lennie, ahol Q és P a hitelesítési kartonon lévő víz alatti rész vázlatán szereplő 
méret. 
  
3. A trim lap megváltoztatható vagy eltávolítható, hogy a propellert befogadja; 
4. A hűtést vízszivattyúval kell biztosítani; 
5. A hűtőrendszer termosztátja és nyomásszelepei eltávolíthatók;  
6.  Megváltoztatható a kormányszerkezet. Ha az eredeti kormánybotot eltávolítják vagy újakat 
építenek be, a nyílásokat be kell tömni, hogy a motor ne szívjon be pótlólagos levegőt.;  
7.  Erőkiegyenlítő (power trim) beszerelése céljából megváltoztatható a forgókonzol, és 
megváltoztathatók vagy eltávolíthatók a rezgéscsillapítók (lengéscsillapítók).  
8. Megváltoztathatók, eltávolíthatók vagy kicserélhetők a motor gumi alátétei; 
9. Beszerelhető fordulatszámmérő, vízhőfokmérő és hasonló kiegészítők; 
10. Eltávolíthatók a fordulatszám-csökkentők; 
11. Eltávolítható az indítóról a sebesség lezáró berendezés; 
12. A gyújtógyertyák tetszőlegesek. 
13. Az eredeti porlasztó-fúvókák más méretűre cserélhetők; 
14. A porlasztó fojtószelep-állító karjára rugókat lehet szerelni; 
15. Az újrafúrás megengedett, de az osztály köbcenti határán belül csak a motorgyártó által adott 
dugattyúk használhatók; Amikor a furatokat a hengerekben a homologizációs lapon szereplő 
méretekhez igazítják, anyagot csak a speciális nyílásban lehet eltávolítani 10 mm-es mélységig, hogy 
illeszkedjen az eredeti szomszédos csatlakozó járathoz (csatornához) az illesztett furat nyíláson kívül. 
Ugyanez vonatkozik a motor azon nyílásaira is, amelyek méretei a homologizációs lapon 
meghatározottak 
16.  Az az alkatrész, amelynek méreteit közli a homologizációs lap ezen méretek elérése érdekében 
géppel megmunkálható;  
17.  Az az alkatrész, amelynek súlyát közli a homologizációs lap, ezen súly elérése érdekében 
géppel megmunkálható, ám nem változtathatók meg az adott alkatrész egyéb méretei. Nem 
változtatható meg a lendkerék, viszont kiegyensúlyozó megmunkálás lehetséges, ha betartják a 
homologizációs lapon szereplő méreteket és súlyokat.;  
18. A homologizációs lapon nem szereplő méreteket standard darabokkal való vizuális 
összehasonlítással lehet ellenőrizni. Ha az aktuális gyártási tolerancia nem ismert, kis különbségek a 
vizsgált rész és a mintadarab között elfogadhatóak.  
19. Az üzemanyag-csatlakozó az alsó borításról eltávolítható és az üzemanyagtankból jövő 
üzemanyagcsövet közvetlenül az üzemanyagpumpához lehet csatlakoztatni. A csatlakozó eltávolítása 
után megmaradt és az üzemanyagcső körül lévő nyílást le kell zárni, hogy megakadályozzuk további 
levegő beáramlását a borítás alá.   
20. Elektromos üzemanyagpumpa is beépíthető feltéve hogy az üzemanyag továbbra is az eredeti 
üzemanyagrendszeren fut keresztül, és nem távolítottak el vagy iktattak ki semmiféle alkatrészt.  
21. Az ebben a szabályban közölteken túl a motorhoz nem adható további alkatrész.  
22. Megengedett a berántókötél meghosszabbítása úgy, hogy annak fogantyúját a bukókabinból is el 
lehessen érni. 
 
543.11 – ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ MOTOROKNÁL NEM ENGEDÉLYEZETT MÓDOSÍTÁSOK  
1.  A szivattyúfej másolása nem engedélyezett, az F2/SST 120 osztályokkal megegyezően.  
2.  A szivattyúfej megváltoztatása vagy eltávolítása nem engedélyezett.  
3.  Az elektronikus részegységek és a vezérlő rendszer teljesítményének állandónak kell lennie. 
A következő szabályok NEM vonatkoznak az alacsony kibocsátású motorokra: 543.10 Fejezet: 5, 10, 
13, 16, 17 valamint 20 502.02 Fejezet: 3 és 2, az utolsó mondat nem érvényes (Csak a 
homologizációs kartonon megadott méretek betartása érdekében történő módosítások 
megengedettek)  
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Power trim-et el lehet távolítani. A talpcsapágy használata a trim szög beállításához megengedett.  

A gyújtógyertyát ki lehet cserélni nem módosított sztenderd gyújtógyertyára azonos furat hosszal.  

A propeller anya tetszőleges. 
 
544 - ÜZEMANYAG  
Ld. 508.01, 508.02, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11.  
 

550 – FARMOTOROS MONO HAJÓTESTEK (T)  
Általános: az a cél, hogy ebben az osztályban olyan, amatőrök által könnyen elkészíthető vagy 
kereskedelmi forgalomban kapható egyszerű mono hajótestek szerepeljenek, amelyek egy darab 
hitelesített, normál forgalomban kapható alapmotorral vannak felszerelve. 
 

551 - OSZTÁLYOK  
JT250 a motor hengerűrtartalma legfeljebb 265 cm3.  
T 250 a motor hengerűrtartalma legfeljebb 265 cm3.  
T 400 a motor hengerűrtartalma legalább 251 cm3 legfeljebb 400,5 cm3  
T 550 a motor hengerűrtartalma legalább 401 cm3 legfeljebb 550 cm3  
T 750 a motor hengerűrtartalma legalább 551 cm3 legfeljebb 750 cm3.  
T 850 a motor hengerűrtartalma legalább 751 cm3 legfeljebb 870 cm3.  
 
551.01 – ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ MOTOROK  
MEGENGEDETT MÓDOSÍTÁS  
Megengedett az üres sebességfokozati kapcsoló kiiktatása/eltávolítása és a sebességbeni indítás ellen 
védelem vezetéke is.  
A trimlapot lehet módosítani vagy el lehet távolítani, hogy elférjen a propeller. A motor gumizásait ki 
lehet cserélni.  
 
Osztály LE Tömeg   Hossz.   Bukókabin mélység 
GT15 15 LE 210 kg 3.10 m 0.35 m 
GT30 30 LE 250 kg 3.50 m 0.40 m 
GT60* 60 LE 350 kg 4.00 m 0.40 m 
GT90* 90 LE 425 kg 4.50 m 0.40 m 
* plusz a trimlap, gyártmánya szerint. A tömeg a versenyzővel együtt értendő.  

Motorok :  
Kizárólag a 2006 EPA szabályoknak megfelelő alacsony kibocsátású motorok engedélyezettek. A 
GT60,  GT90, osztályokban integrált trimlap használata megengedett (gyártmánya szerint).  
A következő módosítások kifejezetten nem engedélyezettek :  
- Kormányrúd rögzítéséhez új nyílások nem megengedettek 
- A szivattyúfej bármely részének kicserélése vagy módosítása  
- A szivattyúfejből bármilyen anyag eltávolítása, kivéve a (gyártó által) feltárt hiba javítása céljából.  
- A versenyadat memóriával rendelkező ECU/PCM-ek memóriáját a műszaki bíró előzetes 
beleegyezése nélkül tilos törölni.   
- Bármilyen információt, amit a műszaki bíró az ECU/PCM-ek memóriájából kinyer, és nem felel meg a 
gyártó által a homologiázciós fájlban megadott műszaki adatoknak, kizárásra megalapozó oknak tekintik. 
 
552.01 - HAJÓTEST  
Csak mono hajótest megengedett. A hajó semelyik vonalában nem képez olyan alakzatot, ami 
hozzájárulhatna az aerodinamikai emeléshez.  
Tilosak a keresztlépcsők, alagutak, hidrolemezek és olyan eszközök, amelyek növelik a hajó alatti 
légnyomást, megengedettek viszont a hajógerinc hosszirányával lényegében párhuzamos kiálló sávok, 
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ha az így létrejövő csatornákban stb. a nyílások vízszintes méretei vízszintes hajógerinc esetén 
összesen nem haladják meg az 15 cm-t egyik keresztmetszetben sem. Ezeknek a sávoknak a 
hajógerinccel párhuzamos vonaltól való eltérése minimum 30 cm sugarat mutasson. Ha a sávok nem 
tartanak a fardeszkáig, a hajógerinc vonalára 90o-os szögben és a hajótest azon részének felszínével 
párhuzamosan nézve minimum 15 cm-nyi távolságon belül nullára kel csökkenteni a sávokat. Az 
iránytartási stabilitás növelésére a víz alatti részre egy rögzített függőleges uszonyt lehet szerelni. Az 
uszony nem lehet hosszabb 250 mm-nél. 
552.05  
Tilos minden olyan eszköz használata, ami hirtelen fékhatást eredményez, és ezáltal a látást zavaró 
vízfröccsenést okoz.  
 
552.12 – MINIMÁLIS MÉRETEK  
Osztály Tömeg   Hosszúság        Szélesség Hajó mélység 
JT250 160 kg 3.10 m 1.25 m 0.35 m 
T 250 180 kg 3.10 m 1.25 m 0.35 m 
T 400 240 kg 3.50 m 1.30 m 0.35 m 
T 550 265 kg 3.75 m 1.30 m 0.40 m 
T 750 270 kg 4.00 m 1.35 m 0.40 m 
T 850 csak a hajó 250 kg 4.25 m 1.40 m 0.40 m 
T850 hajó+versenyző 330 kg 
A maximálisan megengedett nehezék minden esetben a kategória számára előírt minimális súly 10%-
a. A nehezéket a hajótest belsejében kell elhelyezni.  
1.  Minimális súly alatt a teljes versenyhajó súlyát kell érteni, melyet közvetlenül a versenyt 
követően kell megmérni a versenyzővel, személyes biztonsági felszerelésével és maradék 
üzemanyaggal együtt, de maradékvíz nélkül.  
2.  A mérést a parton kell elvégezni.   
A hajótest hossza egyenlő a hajótest legelső és leghátsó szilárd részeire állított merőlegesek 
közötti távolsággal.  
Egyéb kinyúló részek, mint a gumi szegélyek, energiaelnyelők, stabilizáló- és trimlapok, illetve 
kormányszarv és kormánylapát nem számítanak bele a hosszba.  
A hajótest szélességét a hajótest legszélesebb pontján kell mérni.  
 
553 - HAJTÓMŰ  

553.01  
A farmotor olyan mechanikus meghajtó egység, amely a hajóról egy darabban eltávolítható, van saját 
átvitele, és az erőt nem vezeti át a hajótest egy pontján sem.   

Az így levett és partra tett motor az üzemanyagtartályból üzemanyagot vesz fel és beindítható. 

A meghajtó egységnek nem alkotják részét a felfüggesztési támasztékok, az irányító karok, a 
fordulatszámérő és csatlakozói, az akkumulátor és vezetékei, az üzemanyagtartály és az 
üzemanyagcsövek.  

Amíg a hajó vízen van, a rögzítési szögnek és a motor magasságának változatlannak kell lenni. A 
rögzítési szög két futam között változtatható. 

A powertrim használata azoknál a monotestű hajóknál engedélyezett, amelyekben biztonsági kabin van, 
az 509. sz. szabálynak megfelelően. 

Minden T osztály esetében a propeller tengelyének közepe (a propellertengely hátsó végének 
középpontjában mérve) nem lehet a hajó fenekének legalsó pontja fölött. Tilos a hajótest tervezésével, 
szárnyakkal, gerinccel vagy konvex alakú hajófenékkel magasabb motor pozíciót elérni. A powertrimes 
hajóknál ezt úgy mérik, hogy a propellertengely állása a hajó fenekével párhuzamos.  

Ezt a méretet az „ahogy versenyzett” állapotban ellenőrzik.  

Ezt a méretet befolyásolja a motor dőlési szöge. A JT.250, T 250,  

T.400 és T. 550 kategóriákban nem lehet másképp változtatni a dőlési szöget, csak a csapszeg 
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kivételével és áthelyezésével, vagy a tükör külső oldalán lévő ütköző állításával, amihez megfelelő állító 
szerszámok szükségesek. A dőlési szöget csak akkor lehet változtatni, amikor a hajó a parton van. 
Minden változtatás után újra ellenőrizni kell a propellertengely mélységét.  
 
553.02  
A szabvány motorként való hitelesítéshez az kell, hogy a farmotort egy ipari cég értékesítse és úgy 
hirdesse, mint amit szabvány sorozatgyártásban (azaz minden alkatrész felcserélhető, azonos méretű, 
súlyú és anyagú)  hajók hajtására készítettek.   

A hitelesítéshez legalább 1000 darab motor-egységet kell építeni és összeszerelni, valamint a gyártónak 
igazolnia kell ezt a származás hely szerinti ország Nemzeti Szövetségnek.  
 
553.03  
A motornak alacsony fordulatszám mellett is üzemelnie kell.  
 
553.04  
Amikor a motor vízben van, a hűtést vízkeringetős szivattyúnak kell biztosítania.   

A hűtővíznek a vízszivattyún keresztül kell keringenie és csak a szabványos vízbeömlő nyílásokon át 
táplálható, aminek sem a helyzete, sem az alakja nem változtatható.  
 
553.05  
Kötelező egy olyan sebességváltó rendszer, amelyben van előre-, üres- és hátramenet.   

A bármikor működésbe hozható hátrameneti sebességváltókart a vezetőnek könnyen el kell érnie a 
kabinban ülve normál vezetési helyzetben. Tolatás a hátrameneti fokozat kapcsolásával legyen 
lehetséges.   
553.06  
Az elektromos vagy kézi indítónak biztosítania kell a gyors és könnyű indítást külső eszközök nélkül. 
Ezt úgy kell használni, ahogy a gyártó előírja, átállítás vagy változtatás nem megengedett.  
 
553.10 – KIZÁRÓLAGOSAN MEGENGEDETT MÓDOSÍTÁSOK  
Csak az alábbi módosítások megengedettek:  
1. Minden szegecs, csavar, anyacsavar, csapszeg ill. ezek alátétei szabadon cserélhetők lezárási 
módjaikkal együtt. 
2.  Ki lehet cserélni az eredeti propellert., de a T750 és T850 osztályokban legfeljebb négy levelű 
propeller lehet. A propelleres kipufogócsövű sebességváltó szekrényben olyan propellerre van szükség, 
amelyiknél a kipufogócső átmérője legalább akkora, mint a géppel készített bemélyedés, amibe a 
szabvány kerékagy beleillik a sebességváltó szekrény hátán. A cső hosszának legalább ½ (Q-P)-nek 
kell lennie, ahol Q és P a hitelesítési kartonon lévő víz alatti rész vázlatán szereplő méret.  
3. A kiegyenlítő lap megváltoztatható vagy eltávolítható, hogy a propellert befogadja, kivéve a T 
750 és T 850 osztályokban. 
4. A hűtést vízszivattyúval kell biztosítani. 
5. A hűtőrendszer termosztátja és nyomásszelepei eltávolíthatók.  
6. Megváltoztatható a kormányszerkezet. Ha az eredeti kormánybotot eltávolítják vagy újakat 
építenek be, a nyílásokat be kell tömni, hogy a motor ne szívjon be pótlólagos levegőt. 
7. A rezgéscsillapítók (lengéscsillapítók) megváltoztathatók vagy eltávolíthatók. 
8. A motor gumi alátétei megváltoztathatók vagy kicserélhetők.  
9. Beszerelhető fordulatszámmérő, vízhőfokmérő, víznyomásmérő és hasonló eszközök. 
10. A fordulatszám-csökkentők eltávolíthatók. 
11. Eltávolítható az indítóról a sebesség lezáró berendezés. 
12. A gyújtógyertyák tetszőlegesen választhatók. 
13. Az eredeti porlasztófúvókák más méretűre cserélhetők.  
14. A porlasztó fojtószelep-állító karjára rugókat lehet szerelni. 
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15.  Az újrafúrás megengedett, de az osztály köbcenti határán belül csak a motorgyártó által 
adott dugattyúk használhatók.  Amikor a furatokat a hengerekben a homologizációs lapon szereplő 
méretekhez igazítják, anyagot csak a speciális nyílásban lehet eltávolítani 10 mm-es mélységig, hogy 
illeszkedjen az eredeti szomszédos csatlakozó járathoz (csatornához) az illesztett furat nyíláson kívül. 
Ugyanez vonatkozik a motor azon nyílásaira is, amelyek méretei a homologizációs lapon 
meghatározottak. 
16.  Az az alkatrész, amelynek méreteit közli a homologizációs lap, az ott megadott súly 
elérése érdekében géppel megmunkálható;  
17.  Az az alkatrész, amelynek súlyát közli a homologizációs lap, ezen súly elérése 
érdekében géppel megmunkálható, ám nem változtatható meg a lendkerék, viszont 
kiegyensúlyozó megmunkálás lehetséges, ha betartják a homologizációs lapon szereplő 
méreteket és súlyokat;  
18.  A homologizációs lapon nem szereplő méreteket standard darabokkal való vizuális 
összehasonlítással lehet ellenőrizni. Ha az aktuális gyártási tolerancia nem ismert, kis eltérések a 
vizsgált rész és a mintarab között elfogadhatóak.  
19.  Az üzemanyag-csatlakozó az alsó borításról eltávolítható és az üzemanyagtankból jövő 
üzemanyagcsövet közvetlenül az üzemanyagpumpához lehet csatlakoztatni. A csatlakozó eltávolítása 
után megmaradt és az üzemanyagcső körül lévő nyílást le kell zárni, hogy megakadályozzuk további 
levegő beáramlását a borítás alá.  
20.  Elektromos üzemanyagpumpa is beépíthető feltéve, hogy az üzemanyag továbbra is az 
eredeti üzemanyagrendszeren fut keresztül, és nem távolítottak el vagy iktattak ki semmiféle alkatrészt.  
21. Az ebben a szabályban közölteken túl a motorhoz nem adható további alkatrész.  
22.  Megengedett a berántókötél meghosszabbítása úgy, hogy annak fogantyúját a 
bukókabinból is el lehessen érni.  
 
221  
 
554 - ÜZEMANYAG  

Ld. 508.01, 508.02, 508.06, 508.07, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11.  
 
 
560 – FELFÚJHATÓ CSÓNAKOK (P)  
P750 UIM osztály 

560 Általános rész 
561 Osztályok 
562 Hajómű 
563.1 Surf ágazat 
563.2 Pályaverseny szakág 
563.3 Hosszútávú szakág 
564.1 Módosítások (S) 
564.2 Módosítások (BP) 
564.3 Módosítások (M) 
564.4 Műsz. spec. 
Megjegyzés: Az ismétlések elkerülése érdekében néhány meglévő UIM Pályaversenyekre 
vonatkozó szabályra csak sorszáma utal. 
Ettől eltekintve azok teljes mértékben érvényesek minden P750 osztályra. 
 
560 ÁLTALÁNOS RÉSZ 
560.10 VISELKEDÉS 
A bírók sértegetése tilos. 
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Minden versenyzőt, másodpilótát vagy csapattagot, akit beismerés, vagy a zsűri döntése alapján 
vétkesnek találnak, a versenyző/másodpilóta kizárásával büntetik a futamból, szakágból vagy a 
teljes rendezvényből. 
Kizárásról csak a Nap Felelőse vagy az UIM küldött dönthet. 
Amennyiben a szabályokat jelentős mértékben megszegik, vagy a jó modor és sportszerűség 
szabályait olyan jelentős mértékben megsértették, amire a fenti szabályok nem terjednek ki, a 
Nap Felelőse és/vagy a verseny Zsűrije kizárhatja a versenyzőt a futamból, szakágból vagy a 
teljes rendezvényből. 
 
560.11 ÓVÁS 
Az óvásokra, zsűri létrehozására, jóváhagyásra, fellebbezésekre vonatkozó szabályok a 400-as 
sorozatú szabályokkal azonosak (mint minden más UIM osztályban). 
560.12 
Az óvásért fizetendő díjat meg kell jelölni a verseny kiírásban. 
560.13 VESZÉLYES HALADÁS 
A veszélyes vagy vakmerő vezetést az adott futamból vagy szakágból történő kizárással büntetik. 
Más hajójában okozott kárt vagy versenyzőnek okozott testi sérülést az adott szakágból vagy a 
teljes rendezvényből történő kizárással büntetnek. 
560.14 ALKOHOL/DROGOK 
Az alkoholra és drogokra vonatkozó szabályok megsértése a rendezvényről (ld. 205.02.02 
szabályt) történő teljes kizárást vonja maga után. Minden versenyző köteles aláírni a 2.sz. 
Függelékben található Doppingellenes szabályzat nyomtatványt, amikor első alkalommal 
jelentkezik be bármilyen UIM verseny színhelyén. 
560.15 MEGRONGÁLÓDOTT HAJÓTEST/MOTOR/HAJÓALJ 
Az aktuális versennyel érintett szakág versenye vagy edzése során nem lehet kicserélni a 
javíthatatlan mértékben megrongálódott hajótestet, motort illetve ezek bármely részét. 
Kivételek: 
A javíthatatlan hajótestet csak akkor lehet kicserélni egy másikra, ha a Nap Felelőse döntése 
szerint egy másik versenyző felelős a kizárólag verseny vagy edzés során történt rongálódásért. 
A hengerblokk kivételével a motor bármely részét hasonló darabra ki lehet cserélni. 
A javíthatatlanul sérült víz alatti részeket ki lehet cserélni, feltéve, hogy ugyanolyan áttétellel 
rendelkezik és hasonló homologizált motorból származik. 
560.16 
Minden cserét jóvá kell hagyatni, és a műszaki bírónak vagy egy megbízott tisztviselőnek kell 
felügyelnie a cserét. 
Minden megrongálódott darabot, a hajótestet is beleértve biztonságos helyen kell tartani 
hivatalos vizsgálat vagy függőben lévő esetleges óvások miatt. 
Amennyiben egy berendezést utólag javíthatónak találnak, akkor a versenyzőt törlik a teljes 
rendezvényről. 
A kiegészítő berendezés eltávolításának minden költsége az érintett versenyzőt terheli. 
A versenykiírásban megadott díjat kell fizetni az óvás alá került motorok vagy felszerelések 
vizsgálata költségeinek fedezeteként. 
Ennek a díjnak ésszerűnek kell lennie. 
Amikor különböző szakágak versenyeznek különböző napokon és csak nem teljesen 
biztonságos zárt hely áll rendelkezésre egy éjszakára vagy több napra, akkor minden hajót 
ismételten ellenőrizni kell, mielőtt a versenyzés újrakezdődik. Ennek elmulasztása a korábban 
szerzett pontok elvesztését eredményezi. 
560.16 ALSÓ KORHATÁR 
Alsó korhatár P750(S) osztályban: 16 év 
Alsó korhatár P750(BP) osztályban: 16 év 
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Alsó korhatár P750(M) osztályban: 18 év 
Alsó korhatár minden másodpilótánál: 16 év 
Az életkor a rendezvény időpontja szerint számítódik. 
560.17 EGYEZŐ ÚT 
Egyező út csak akkor jön létre, amikor két hajó azonos pályán halad, vagy hozzávetőleg azonos 
pályán, és a hajók párhuzamosan futnak egymással, ha az előzés a belső oldalon történik. 
Kívülről történő előzéskor egyező út akkor jön létre, amikor az előzést végrehajtó hajó kellő 
mértékben elhaladt az leelőzendő hajó mellett ahhoz, hogy anélkül válthasson irányt, hogy 
egymáshoz érnének. 
A következő szabályok vonatkoznak az egyező útra. A vezető helyen haladó hajónak van 
elsőbbsége egy egyező út létrejöttéig. 
Az egyező út biztonsága az előzést végrehajtó hajó felelőssége. 
Amint létrejött az egyező út helyzet, a leelőzött hajó köteles helyet hagyni az előzést végrehajtó 
hajónak, hogy a pályajeleket megkerülhesse. 
Az egyező út létrejöhet balról vagy jobbról. 
Egyező utat nem lehet kialakítani a tényleges versenypálya belsejében. 
 
560.19 RAJTSZÁMOK 
Az eltávolítható rajtszám számjegyek mérete a hajón és a motor fedélen 18 cm x 3 cm legyen, 2 
cm-es sávval a számjegy körül. 
Színük fekete, fehér háttér előtt. 
560.20 RAJTSORREND 
Kiemelések és rajtpozíciók: ld. az egyes szakágaknál. 
560.21 Nap Felelőse 
Az UIM hagyja jóvá a Nap Felelősét minden UIM címet adó rendezvényen. 
560.22 VERSENY UTÁNI ELLENŐRZÉS 
A rendezők kötelesek biztosítani, hogy legalább a győztes hajót és motort átvizsgálják és 
megmérjék, szabályosságukat biztosítandó. 
A második és harmadik helyen végzett hajók vagy bármely más hajó ellenőrzése opcionális. A 
321.05 szabály alkalmazandó. 
560.23 SÁRGA/PIROS LAP 
Sárga/piros lap: ld. 406.05 szabályt. Ezeket a szabályokat szigorúan be kell tartatni. 
A lapok csak rossz viselkedésre vonatkoznak a vízen. 
A szárazföldön tanúsított rossz viselkedésre más büntetések vonatkoznak. 
560.24 VERSENYZŐI ELIGAZÍTÁS 
A versenyzői eligazítást elmulasztó versenyzőket/másodpilótákat a Nap Felelőse döntése szerint 
kizárják. 
560.25 BIZTOSÍTÁS 
Minden versenyzőnek és másodpilótának be kell tartania a versenykiírásban pontosan megadott 
orvosi és biztosítási előírásokat. Amennyiben ezekért a rendezők költségeket számítanak fel, 
annak szintén szerepelnie kell a versenykiírásban. 
560.26 SZPONZOROK 
Amennyiben azokat ingyenesen rendelkezésre bocsátják, a rendezvény támogatójának matricáit 
a hajó ablakain el kell helyezni. Ennek hiánya azt jelenti, hogy a hajó nem megy át az 
ellenőrzésen. 
560.27 DÍJÁTADÁS 
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Az UIM címet adó rendezvényeken az eredményhirdetésen minden résztvevő köteles megjelenni. 
Ennek elmulasztását csak a Nap Felelőse engedélyezheti. 
560.28 HAJÓK LEGKISEBB SZÁMA ÉS A NEMZETI SZÖVETSÉGEK 
Egy osztály érvényességéhez legalább négy hajóra van szükség. 
UIM címet adó rendezvényen osztályonként a hajók legkisebb száma hat, és azoknak legalább 
három különböző országból kell jönniük (Nemzeti Szövetség). 
560.29 ENGEDÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
Minden versenyzőnek és másodpilótának a saját Nemzeti Szövetségük által kibocsátott érvényes 
nemzetközi vezetői engedéllyel kell rendelkezniük. 
Az UIM 120.01, 120.02, 120.03, 120.04, 120.05, 120.06, 120.07 szabályai alkalmazandóak. 
560.30 PONTRENDSZER 
A három szakág pontozása a következők szerint történik. 
Mindhárom szakág egyenlő megítélés alá tartozik, azonos módon kell megtörténnie a pontok 
odaítélésének is, valamint a győztes személyének megállapításának, stb. 
Döntetlen (holtverseny) esetén az első, második, harmadik, stb. helyezéseket veszik figyelembe. 
Amennyiben még mindig holtverseny van, akkor a „Hosszútávú” szakágban elért helyezést kell 
figyelembe venni. 
Helyezés pontszám 

1 20 

2 17 

3 15 

4 13 

5 11 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 1 

16 0 

 
Ezt a rendszert alkalmazva állapítják meg minden egyes szakág győztesét, amit továbbvisznek az 
egyes osztályok összetett győzteseinek meghatározásához. 
560.31 VÉDŐFELSZERELÉS 
SISAK 
Minden verseny sisaknak az arcnál nyitottnak kell lennie vagy teljes arcot borító kialakítású 
motorkerékpáros sisaknak, ami védi a koponya alapot és fedi a füleket (kivéve a Hosszútávú 

94 



szakágat, ahol a könnyű, arcnál nyitott sisakok megengedettek). 
A sisak felülete legalább 50%-ban fluoreszkáló narancs színű, piros, sárga vagy nemzetközi 
narancs színű legyen. 
A sisak kellően élénk színű legyen ahhoz, hogy a vízben tisztán látható legyen. 
Viselője teljes mértékben felelős sisak hatásosságáért. 
Ajánlatos, hogy a rendezők ismételjék meg ezt a fontos szabályt a versenykiírásban és a verseny 
utasításokban. 
A 205.07 szabályoknak megfelelően. 
560.32 MENTŐMELLÉNY 
A mentőmellény hatékonysága viselőjének kizárólagos felelőssége, akinek kötelessége 
meggyőződni arról, hogy a mellény megfelel az UIM előírásoknak és rajta ennek megerősítése 
eltávolíthatatlanul fel van tüntetve. 
Úszóképesség: a mentőmellénynek legalább 7,5 kg szilárd úszóképességgel kell rendelkeznie 
legfeljebb 60 kg-os személy esetében, és 9 kg-os úszóképesség szükséges a 60 kg-nál nehezebb 
személyek esetében (csak zárt sejtes lehet). 
A hátvédelem erősen ajánlott. 
A 205.06 szabálynak megfelelően. 
560.33 SZÁLLÍTOTT VÉDŐFELSZERELÉSEK 
A hajóban szállított biztonsági felszerelést minden szakágban mindig magával kell vinnie a 
versenyzőnek. 
Ennek elmulasztása az egyes szakágaknál leírt büntetést vonják maguk után. 
A hajó számát minden védőfelszerelésen fel kell tüntetni. 
560.34 LÁTÁSVÉDELEM 
Látásvédő eszköz használata kötelező a Pályaverseny és Surf szakágakban. 
Ez az eszköz lehet védőszemüveg vagy a sisak szemellenzője. 
560.35.01 RUHÁZAT 
Minden végtagot mindig be kell fedni. 
Vágásálló öltözék és védőkesztyű használata kötelező a 205.11 szabálynak megfelelően. 
561. OSZTÁLYOK/HAJÓTESTEK 
P750S  Standard 
P750BP  Blueprint 
P750M  Módosított 
561.01 SZAKÁGAK 
Surf   564. szabály 
Pályaverseny 565. szabály 
Hosszútáv 566. szabály 
561.02 CÍMEK 
UIM Világbajnokság és UIM Kontinentális Bajnokságok: 
Egy rendezvényen belül, amit legfeljebb 8 nap alatt bonyolítanak le, mindhárom szakágat 
tartalmaznia kell, a 8 nap alatt legfeljebb 2 szünnap lehet. 
Külön-külön egyik szakág sem kaphat UIM címet. 
Mindhárom szakágban azonos pontszámítási rendszert kell alkalmazni. 
561.03 CSAPATOK 
Csapat = kijelölt versenyző és másodpilóta küzdhetnek a bajnokságokért. 
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56104 MOTOR 
   P750S   P750BP  P750M 
Hengerűrtartalom  750 cc-ig  750 cc-ig  750 cc-ig 
561.04 HAJÓTEST 
   P750S   P750BP  P750M 
Min. hosszúság  3,8 m  3,8 m  4,0 m 
Min. szélesség  1,7 m  1,7 m  1,7 m 
Minimális tömeg  153 kg  153 kg  160 kg 
A fent említett tömeg a hajó száraz tömegét jelenti közvetlenül a verseny után mérve versenyző 
és maradékvíz nélkül, de maradék üzemanyaggal. 
A minimális tömeg eléréséhez ballasztot lehet hozzáadni. 
A nehezéket biztonságosan a hajó belsejéhez kell csavarozni vagy rögzíteni, tömege nem 
haladhatja meg a teljes felszerelés nehezék nélküli tömegének 10%-át. 
561.06 HAJÓTEST TERVEZÉSE 
Minden hajónak csatornás kialakítású hajótesttel kell rendelkeznie és meg kell felelnie az eredeti 
gyártói katalógusnak. 
Minden hajóra fel kell szerelni a gyártó által kiadott sorozatszámot feltüntető lemezzel, ezt az 
orrkúpon vagy az ablakon kell elhelyezni, és szerepelnie kell rajta a modell, gyártmány 
megnevezésének, a gyártás időpontjának, és ha lehetséges, bármely vonatkozó motor 
megengedett legmagasabb LE értékének. 
Mielőtt egy modellt versenyzés céljára elfogadnak, belőle legalább 2 darabnak kell elkészülnie, 
ezeknek kereskedelmi forgalomban elérhetőnek kell lennie. 
Minden hajónak meg kell felelnie a következő méreteknek: 
Rajz: 
Méretek 
4. sz. 0,26 – 0,27 m hátsó keresztgerenda a talajig 
A hi-jackers között hátul mérve a legközelebbi pontokon: 
8. sz. 1,05 – 1,10 m. Teljes szélesség elől keresztgerenda (mérést az orrkúp hátuljánál végezve) 
(megállapodás alapján további méretek is megadhatók) 
561.07 HAJÓTEST FELPUMPÁLÁSA 
A hajókat csak légköri levegővel szabad felpumpálni, és három (3) egymástól független rekesszel 
kell rendelkezniük, a „ceruza” típusú hajók kivételével, amelyeknek mindkét pontonjukon kettő 
(2) egymástól független rekesszel kell rendelkezniük.  
A hajónak akkor is felszínen kell maradni, ha az egyik rekesz nem működik. Rugalmas hab 
használata megengedett. 
561.08 HAJÓTEST MEGHATÁROZÁSA 
A hajónak leereszthetőnek, összecsukhatónak, összehajthatónak és felcsavarhatónak kell lennie 
olyan módon, hogy egyetlen leszerelt elemének hossza sem haladhatja meg a felfújt hajó teljes 
hosszának egyharmadát (1/3). 
 
Aerodinamikai nyúlványok használata nem megengedett.  
561.09 MÓDOSÍTÁSOK 
Vízvonal felett módosítások megengedettek. A módosítás kizárólag a lábszíjakat, fogantyúkat, 
kapaszkodókat érintheti, de tilosak az olyan módosítások, amelyek ütköznek a hajó eredeti 
méreteivel.  
A vízvonal az a vonal, ami nyugalmi helyzetben, ember nélküli hajónál megállapítható, teljes 
versenyfelszereléssel és felszerelt motorral.  
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Többtestű hajók esetében a vízvonal a keresztgerenda alatti részen értendő. 
561.10 FRÖCSKÖLÉST CSÖKKENTŐ LAPOK 
Fröcskölés csökkentő lapot lehet felszerelni a keresztgerenda hátuljára, amennyiben az megfelel 
az 561.08 szabálynak, és a következő méreteknek:  
Amennyiben a lap a keresztgerenda teljes hosszán végigfut, azaz pontontól pontonig, akkor a lap 
szélessége legfeljebb 100 mm lehet. Amennyiben a lemez szélessége meghaladja a 100 mm-t, 
akkor a hosszúságra vonatkozó korlátozás 150 mm a keresztgerenda hátulján át, de hátrafelé 
kinyúlhat a motorhoz szükség szerint. 
561.11 MÓDOSÍTÁS 
Engedélyezett módosítások vízvonal alatt: Kiegyenlítő batonokat (planing batons) és 
kapaszkodókat lehet felszerelni a hijackerek kiegyenlítő felületén. Ragasztott kapaszkodókat a 
hijacker borítás külsején bárhol el lehet helyezni. 
561.12 ABLAKOK 
Minden hajón kettő (2) átlátszó ablaknak kell lennie, szélessége 250 mm, hossza 700 mm, 
amelyben a rendezvény szponzorának a matricáját kell elhelyezni.  
Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy világosan láthatóak legyenek. 
A rajtszámot lehet festeni vagy két átlátszó fedélben elhelyezni, a megfelelő méretben és tisztán 
láthatóan. Ld. 560.19 szabályt. 
561.13 STABILIZÁLÓ KÖTELEK 
Minden hajót fel kell szerelni két, erre a célra szolgáló kötéllel/kötélszalaggal. 
Ezek a kötelek nem lehetnek közös használatúak. 
A kötél esetében a vastagság legalább 10 mm, a kötélszalag szélessége legalább 25 mm. 
Minden hajót kötelezően fel kell szerelni az ívvonalhoz hasonló anyagból készült 4 méter hosszú 
kötéllel, összekapcsolt vagy összefűzött szemmel a kötél/szövetszalag végén. 
Minden hajón lennie kell az erre a célra szolgáló rögzített vontatási pontnak az orrkúp területén a 
hajó biztonságos vontatásához. A körívhurkot nem lehet a hajóban található más kötelekhez 
erősíteni, és könnyen elérhetőnek kell lennie a vontatási ponthoz való csatlakozáshoz az orrkúp 
alsó részén lévő vontatási pontnál. 
A vontatási pontnak az orrkúp közepén kell lennie. 
A vontatási pontnak képesnek kell lennie elhúzni 300 kg-t.  
 
562 HAJTÓMŰ 
562.01 OSZTÁLYOK 
P750 S 
P750 BP 
Minden motor esetében UIM homologizációra van szükség. 
Ezekben az osztályokban kizárólagosan megengedett farmotorok: 
Tohatsu M50D2 
Yamaha 50 H az eredeti homologizációs okmányok szerint. 
2013. január 1-t megelőzően más motor használata nem megengedett, illetve 3 évvel azután, 
hogy az UIM (Powertrain csoport) homologizálja az UIM Cominsport által elfogadott „low 
emission”, alacsony kibocsátású kompatibilis motort. 
562.02 P750 M OSZTÁLY 
Csak kereskedelmi forgalom elérhető homologizált motorok megengedettek ebben az 
osztályban, beleértve a következőket: 
Tohatsu M 50D2 
Yamaha 50H 
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Csak ezek a jelen szabályoknak megfelelően módosított hajtóművek engedélyezettek 2013. 
január 31-ig, amikortól a z UIM a továbbiakban nem ismeri el ezt az osztályt UIM cím tekintetében. 
562.03 ALACSONY FORDULATSZÁM 
A motornak kis fordulatszám mellett is üzemelnie kell. 
562.04 VÍZBETÁPLÁLÁS 
Bárhol rögzített külső vízbeeresztők használata tilos. 
562.05 IRÁNYÍTÓ KAR 
Kötelező olyan sebességváltó rendszer, amelyben van előre-, üres- és hátramenet.  
A bármikor működésbe hozható hátrameneti sebességváltókart a vezetőnek könnyen elérhető 
helyen kell elhelyezni. 
562.02 LEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓK 
A kézi indítónak gyors és könnyű indulást kell biztosítania külső segítség nélkül. 
A hajtóművet fel kell szerelni egy leállító kapcsolóval, amihez egy legfeljebb 1,3 méter hosszú 
vezetéket kell csatlakoztatni. 
A vezetéknek erősnek kell lennie, és azt nagyon erősen a versenyzőhöz kell erősíteni. Második 
leállító kapcsoló vezetéket a másodpilótához erősen rögzíteni csak a Hosszútávú szakágban 
kötelező. 
A leállító kapcsoló vezeték hibája vagy a leállító kapcsoló hibája kizárást von maga után az adott 
futamból/szakágból. 
562.07 JAVÍTHATATLAN RONGÁLÓDÁS 
Amennyiben egy hajó, hajtómű vagy azok bármely része javíthatatlanná válik, kizárólag a vízben 
történt verseny incidens során, a következők érvényesek: 
- A hajótestet ki lehet cserélni. 
- A hajtóművet ki lehet cserélni. 
- A hajtóművet újjá lehet építeni. 
- A víz alatti részt ki lehet cserélni. 
Minden, cserére vagy javításra irányuló próbálkozás előtt (ld. 560.15 szabály 3. bekezdését) 
hivatalos ellenőrzésre és hivatalos jóváhagyásra van szükség. 
562.08 SEBESSÉGVÁLTÓMŰ 
A sebességváltómű bármely vezetőélének bolygatása tilos. Csak a szokásos kopás és 
elhasználódás elfogadható. A kopás és elhasználódás tűréshatára 5 mm.  
Amennyiben ettől történő eltérést találnak, a versenyzőt kizárják az adott futamból vagy 
szakágból. 
Rozsdamentes acélborítás, az eredeti sebességváltóművel megegyező jellemzőkkel, használható 
a vezetőélek védelme érdekében 
562.09 KIZÁRÓLAGOSAN MEGENGEDETT MÓDOSÍTÁSOK 
1 Az eredeti propellert bármely más háromlevelű propellerre ki lehet cserélni a propeller 
agyon át. 
2 Gyújtógyertyák, gyújtófejek és gyertyakábelek cseréje más tulajdonságokkal 
rendelkezőkre megengedett. 
3 Fordulatszámmérők használata megengedett. 
4 Minden gépkocsi kenőolaj, a hozzá tartozó részekkel együtt eltávolítható. 
5 Túlfordulat- korlátozókat el lehet távolítani (csak M és BP osztályokban).  
6 Újrafúrás csak a BP és az M osztályokban megengedett. 
Az alkatrészeknek az eredeti gyártó által szállított állapotban kell lenniük. 
Utángyártott alkatrészek nem szerelhetők be. 
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Túlméretes dugattyúkat fel lehet szerelni azzal a feltétellel, hogy az össz cm3 nem haladja meg a 
750 cm3-t. 
 
Standard (S) osztályban az újrafúrás nem megengedett. 
7 A kormányrúd és a karok megerősíthetők, és további kormányrudak felerősíthetők.  
A kormányrudaknak képeseknek kell lenniük a motortól függetlenül fordulniuk. A kereszt karok 
és az alsó láb megerősítése megengedett. 
8 Maximum 1x6 mm-es lyukat lehet fúrni a légkamra legalsó részébe, hogy a víz 
kifolyhasson belőle. 
9 A motor szerelvényeket hasonló tulajdonságokkal rendelkező merev vagy gumi 
szerelvényekre lehet cserélni. 
10 A karburátor gázkarjához rugót lehet beszerelni.  
11 A porlasztócső fő csöveinek kicserélése vagy módosítása nem megengedett (S és BP 
osztályoknál) 
KIVÉVE A Standard Osztályban (S), ahol a módosítások nem megengedettek. 
12. A keverőcsövek legyenek sztenderd „ahogy a polcról lekerült” darabok, az előfeltételek 
pedig azonosak a fúvókák követelményeivel. Ezen alkatrészek vonatkozásában a módosítás nem 
megengedett (kizárja az S osztályt). 
13. Az anyacsavarok cseréje illetve biztosítóanya hozzáadása, fúrás és drótozás, sasszeg 
használata vagy kulcskarika megengedett feltéve hogy a csavarok és szegek hasonlóak az 
eredeti darabokhoz. 
14 Az indító áttétel lezáró eszközét el lehet távolítani.  
15 A motor lezáró karokat el lehet távolítani.  
16 A karburátor torlólemez a porlasztó üzemanyag tálcák engedélyezettek, hogy az 
üzemanyag túlfolyást megelőzzék.  
17 A motor burkolat legyen biztonságosan felerősítve, ha szükséges, további eljárások 
alkalmazásával. 
18 Alternatív visszajelző hűtőcsövet fel lehet szerelni. 
19 A főtengely hegeszthető, szegecselhető, de ezek után is meg kell egyeznie az eredeti 
gyártói méretekkel. 
 
20 Csak a (BP) osztály 
Csak azon részek vonatkozásában, amelyek méretei szerepelnek a homologizációs 
specifikációban lehet megváltoztatni annak érdekében, hogy ezt az adott értéket elérjék. 
A darabok formáját nem lehet megváltoztatni. (pl. a hengerfej squish pan formáját). 
A középvonaltól a blokk tetejéig mért blokk magasság esetében megengedett, minden mérésnek 
meg kell felelnie az UIM homologizációs dokumentumokban foglaltaknak. 
21 Csak a (BP) osztály 
A homologizációs lapon szereplő darabot, amelynek súlyát tartalmazza a homologizációs lap, 
olyan céllal lehet megmunkálni, hogy a megadott súlyt elérje a darab, de a darabra vonatkozóan 
megadott egyéb méreteket nem lehet megváltoztatni.  
A lendkerék cseréje nem megengedett, de kiegyensúlyozó megmunkálása megengedett, a 
homologizációs lapon megadott méretek és súly betartásával. 
22 Csak a (BP) osztály 
A homologizációs lapon nem rögzített méreteket semmilyen formában nem lehető megváltoztatni 
(pl. polírozás, homokfúvás). Amennyiben az adatokat a homolgizációs lapon szereplő képek 
segítségével nem lehet igazolni, a kérdéses darabot egy készleten lévő darabbal kell összevetni. 
23 Csak a (BP) osztály 
A következőket leszámítva a hajtómű semelyik része nem cserélhető alternatív darabra: 
- kormánykar 
- kormánykar konzolja 
- sebességváltó-kar 
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24 Csak a (BP) osztály 
25 A csapágyakat hasonló jellemzőkkel rendelkezőkre ki lehet cserélni. 
26 Kormány lengéscsillapítókat be lehet szerelni. 
27 Kormányzás történhet kormánykerékkel vagy kormánykarral. 
 
562.10 ÜZEMANYAG 
Az üzemanyag kereskedelmi forgalomban kapható márkájú legyen, ami szabadon beszerezhető 
bármely normál üzemanyagtöltő állomáson. 
A versenyegyenlőség maximalizálása és a megfelelőség ellenőrzésének egyszerűsítése 
érdekében a rendezők kötelesek minden UIM címet adó rendezvényen ugyanolyan üzemanyaggal 
történő ellátást biztosítani. 
Ezt nem szükséges díjtalanul rendelkezésre bocsátani. 
562.11 OLAJ 
A felhasznált olajból vett mintát tartályban át kell adnia a versenyzőnek sértetlen pecséttel, amit a 
rendezők a rendezvény ideje alatt megőriznek üzemanyag ellenőrzés esetére. 
562.12 ÜZEMANYAG TARTÁLYOK 
Csak a hajtóművel eredetileg adott, összecsukható üzemanyag cella vagy a tengerészet számára 
jóváhagyott üzemanyag tartályok megengedettek. 
562.12 ÜZEMANYAG KEVERÉK 
Amennyiben azt a bírók megtudakolják, a versenyzők nem tarthatják vissza a használt 
üzemanyag/olaj típusára valamint a keverési arányra vonatkozó információt. 
 
563.1 SURF SZAKÁG 
A Surf szakág szabvány pályájának diagramma rajza az A függelékben található. 
Minden rajt a parttól történik. 
Megjegyzés: Nem szükséges, hogy breaking Surf (?) legyen ahhoz, hogy elindulhasson ez a 
szakág. De kötelező, hogy megfelelő partnál kerüljön rá sor. 
563.1.02 RAJTPOZÍCIÓK 
Bármely bajnokság első fordulója esetén arra a rendezők adnak felhatalmazást. 
Minden UIM címet adó rendezvényen a következők alkalmazandóak. 
A surf szakág első futamában a rajtpozíciók meghatározása, feltéve, hogy ezt megelőzően a 
Pályaverseny szakágat még nem fejezték be, a következők szerint történik: 
A versenyzők az előző év azonos rendezvényén elért helyezéseiknek megfelelő sorrendben 
sorakoznak fel (azaz pl. a 2010. évi világbajnokságról van szó, akkor a 2009. évi VB végleges 
helyezései szerint, vagy az előző év eredménye szerint, ha világbajnokságra nem került sor. 
Hasonló a helyzet az UIM kontinentális bajnokságain.) 
Más új versenyzők az előzőek után sorakoznak fel, abban a sorrendben, ahogy bejelentkeztek a 
verseny helyszínén a rendezvényre. (Alternatív megoldásként a rendezők sorshúzással is 
eldönthetik ezen versenyzők sorrendjét). 
A végleges rajtsorrend kialakításakor csak a versenyzők nevét veszik figyelembe. A 
másodpilótákat nem veszik figyelembe. 
Amennyiben a rendezők először a Pályaverseny szakágat rendezik meg először, a Surf előtt, 
akkor a Surf első futamának rajtsorrendje a Pályaverseny szakágban elért hivatalos helyezések 
sorrendje lesz. 
A második futam rajtsorrendje az első futam céljában elért helyezések szerinti sorrend lesz. 
A döntő futam rajtsorrendje az első és második futam helyezéseinek (pontjainak) összege szerint 
kerül meghatározásra. 
Holtverseny esetén a nap során bármely futamban az érintett hajók közül elért leggyorsabb idő 
dönt. 
563.1.03 VERSENYZŐ A VÍZBEN 
Amennyiben bármely versenyző/másodpilóta a vízbe kerül vagy a hajó a partnál ragad, a 
versenyt azonnal le kell állítani még a piros zászló felmutatása előtt. 
Miden versenyző köteles megállni, a pályát megtisztítják, a hajók különös óvatossággal közelítik 
meg a rajtot. 
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Tankolás nincs, és készen kell állni az azonnali ismételt rajtra. 
Legfeljebb 2 ismételt rajt lehet. 
A leállítást okozó hajó nem vehet részt az adott futam ismételt rajtjában. 
Minden büntetést továbbvisznek az adott futam ismételt rajtja esetén is. 
A partnál ragadt hajó csak a Nap Felelőse engedélyével indulhat újra. 
Amennyiben a verseny (vagy ismételt rajt után) a táv több mint 2/3-át megtették, nincs ismételt 
rajt. 
Amennyiben a második ismételt rajt után a versenyt ismét leállítják azelőtt, hogy a táv 2/3-át 
megtették volna, a körök számától függetlenül a pontszámok 50%-át adják. 
563.1.04 VERSENY BÓJÁK 
Amennyiben egy versenyző kihagy vagy átmegy egy bóját és a pálya belsejében levágja a pályát, 
az adott futamból kizárásra kerül. 
563.1.05 BÓJÁK MEGRONGÁLÁSA 
Az adott futamból kizárják azt a versenyzőt, aki megrongál egy bóját. 
A versenyző köteles megfizetni a rendező részére a pótlás költségét; ennek az összegnek 
szerepelnie kell a versenykiírásban. 
Amennyiben ezt a versenykiírásban nem tüntetik fel, a versenyző büntetés nélkül 
visszautasíthatja a fizetést. 
563.1.06 ÜTKÖZÉS 
Szándékos ütközés egy bójával vagy másik versenyzővel szigorúan tilos és az adott futamból 
vagy a teljes szakágból való kizárással büntetendő. 
563.1.07 KARAMBOL 
Ha az egyik hajó a másikon landol, a szabálysértő hajót vagy hajókat kizárják az adott futamból. 
563.1.08 VESZÉLYES KÖZELSÉG 
Az a hajó, amelyik veszélyesen közel halad egy másikhoz sárga lapot kaphat, ha ez az adott 
szakágban ismétlődik, kizárhatják az adott szakágból. 
563.1.09 T-BONE 
Ha egy hajó a másik hajó középrészét (t-bone) találja el, azonnal kizárják az adott futamból a 
vétkes hajót. 
563.1.10 PARTI BÓJÁK 
A part és a parti bóják között legalább 10 méternek kell lennie. 
563.1.11 VERSENYTÁV 
Minden osztály esetében minden futam, a döntőt is beleértve 9 körből áll. 
563.1.11 CÉL 
A futam befejezése után minden hajó köteles elhaladni a célvonal/célbója utáni következő bója 
mellett és várni a piros zászlóra, hogy visszatérhessenek a parthoz. 
Azt a hajót, amelyik megszegi ezt a szabályt, kizárják a futamból. 
Az a hajó, amelyik nem teljesíti a versenytáv 2/3-át (megtett körök száma felfelé kerekítve) amikor 
a győztes áthalad a célvonalon, nem kap pontot az adott futamban. 
Az a hajó, amelyiknek elfogy az üzemanyaga a célvonal előtt, az adott futamban nem kap pontot, 
és további büntetést is kaphat. 
563.1.12 HAJÓK LEGKISEBB/LEGNAGYOBB SZÁMA 
Egy versenyben legalább 3, legfeljebb 12 hajó vehet részt. 
Amennyiben a nevezettek száma meghaladja a 12-t, selejtező futamokat kell tartani az alábbiak 
szerint: 
A hajókat egyforma csoportokban sorolják, minden csoport két kvalifikációs futamot teljesít a 
rendes pontszámítási szabályok mellett. 
A döntőben a kvalifikációban legjobb eredményt elért első 12 hajó vehet részt. 
Minden osztály esetében a döntő futam hossza 9 kör. 
Amennyiben selejtező futamokat is tartottak, akkor a döntő futamban a pontszámok 
duplázódnak. 
564.1.14 PONTSZÁMÍTÁS 
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A két kvalifikációs futamért valamint a döntő futamért járó pontokat összeadják, így határozzák 
meg a versenyzők végső sorrendjét az 1-2-3 …12-ik helyig. A 13. helytől kezdve lefelé a 
selejtezőkben szerzett pontokat adják össze. A 15. helyezett és a célbaérkezők fennmaradó része 
fejenként 1 pontot kap. 
564.1.15 SURF RAJT 
A rajt a következő módon történik: 
A versenyző és a másodpilóta is a hajón kívül tartózkodik, a gyújtásmegszakító csatlakoztatva 
lehet. Amikor a starter leereszti a zöld zászlót, verseny elindul. A versenyző mindkét keze az 
„anti-hogging” kötélen van. A versenyző és a másodpilóta mindkét lába végig a talajon marad a 
zászló leengedéséig. A versenyző mindkét lábával a hajó padlójára kell lépnie mielőtt 
beindíthatná a motort. A másodpilóta nem indíthatja el a hajót a verseny kezdetén.  
Ennek a szabálynak a megsértését sárga lappal büntetik, valamint azzal, hogy a hajó az utolsó 
rajthelyre kerül. A surf körülmények miatt a Nap Felelőse és a versenyzői testület egyeztetését 
követően módosítható.  
 
563.1.16 RAJTVONAL 
Az a versenyző, aki a zöld zászló felemelésekor nincs a rajtvonalon, nem kezdheti meg a futamot.  
Az a hajó, amelyik nem tud elindulni a zöld zászló leengedésekor, csak akkor léphet be a pályára, 
amikor azt biztonságosan megteheti. Ez csak akkor megengedett, ha az első kört teljesítették. 
Csapatonként egy tartalék ember segíthet a rajtnál azzal a feltétellel, hogy a versenyzővel 
szemközt helyezkedett el a rajtnál.  
Csak a rajtvonalnál megjelentek, és akiknek nem sikerült elrajtolniuk, vehetnek részt az adott 
futam ismételt rajtjában. 
Az a versenyző/másodpilóta, amelyik kiugrik a rajtnál, vagy a zöld zászló leengedése előtt 
beindítja a motort vagy nincs mindkét lába a földön sárga lapot kap és a rajtrács utolsó helyére 
kerül. Másodszori korai rajt esetén (hibás rajt) az elkövető csapatot kizárják az adott futamból. 
563.1.17 ÚJRAINDÍTÁS (SZINTÉN LD. VERSENYZŐ A VÍZBEN SZABÁLYT, 563.03) 
A futam/döntő újraindítása felvezető hajóval történik, a hajók lépcsőzetes formátumban 
haladnak. Az újraindítás kedvezőtlen körülmények esetén a hátul elhelyezkedő felvezető hajóról 
közvetlenül, illetve jó körülmények esetén a partról történik.  
Mindkét indítási mód esetén a hajók felsorakoznak a 2.sz. bója területén (második fordítóbója), 
zöld zászlót használnak.  
A hajók megtartják az előző körben felvett sorrendet és közelről követik egymást.  
A zöld zászló leengedéséig a hajók kötelesek tartani pozíciójukat, előzni tilos. Az arra kijelölt bíró 
figyeli a rajtpozíciókat a zöld zászló leengedéséig.  
Azt a versenyzőt, aki az indítás felé haladva vagy az indítási eljárás során a pozícióját 
megváltoztatja, kizárják. 
Újraindításkor a körök számát 9-ről 6-ra majd 4-re csökkentik értelemszerűen. 
563.1.18 MEGREPEDT HAJÓTEST/SISAK ELVESZTÉSE 
Ha egy hajó bármilyen okból megreped vagy gyorsan leereszt a futam közben, az adott hajó 
azonnal abbahagyja a versenyzést és elhagyja a pályát. 
Hasonlóan, ha a versenyző vagy a másodpilóta elveszti sisakját, kiszállnak a versenyből és 
további büntetésekre is sor kerülhet, amennyiben a sisak elvesztése a versenyző vagy a 
másodpilóta hibájából történt. 
563.1.19 ZÁSZLÓK 
Minden zászlójel érvényes, kivéve a zöld zászlót ami megfelel az 304.02 szabálynak. 
563.1.20 ZÁSZLÓJELEK FIGYELEMBE VÉTELE 
Minden versenyző köteles figyelembe venni minden hivatalos zászlójelzést. Ennek a szabálynak 
a megsértése a versenyző kizárását eredményezi  vagy 2 pont levonását. 
563.1.21 VERSENY KEZDŐDIK 
A verseny akkor kezdődik, amikor a zöld zászlót leengedték. 
A futam akkor kezdődik, amíg az utolsó futó hajó áthalad rajt/célvonalon az első alkalommal. 
Amennyiben az utolsó hajó nem haladt át a rajt/célvonalon, az újraindítás teljes körszámmal 
indul, tankolás nélkül. 
563.1.22 BIZTONSÁGI FELSZERELÉS 
Minden hajón a következő biztonsági felszerelésnek mindenkor meg kell lennie: 
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Evező x2  
Az adott célra kialakított kötél/heveder x2  
Vitorlafeszítő kötél  
Leállító kapcsoló x2   
563.2 PÁLYAVERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA 
563.2.01 SELEJTEZŐ FUTAMOK 
Amennyiben 12-nél több hajó van, selejtezőket kell futni a következők szerint: 
A versenyzőket egyenlő csoportokba sorolják és minden csoport 2 selejtező futamot teljesít, ahol 
a pontok számítanak. 
Az élen végzők jutnak a döntő futamba, amelyben legfeljebb 12 hajó vehet részt. 
A döntőért járó pontokat megduplázzák. 
563.2.02 RAJTSORREND 
Amennyiben a Surf szakág után kerül lebonyolításra, rajtsorrend a Surf szakágban elért helyezés 
alapján kerül meghatározásra. 
Egyenlően felosztva 2 futamra függetlenül a nemzetiségtől. 
Pl. Surf-ben elért 1. hely az 1. futamba, 2. Surf pozíció a 2. futamba, 3. Surf pozíció az 1. futamba, 
stb. 
Amennyiben a pályaverseny az első szakág, a következő az eljárás. 
Minden UIM címet adó rendezvényen a következő módon kell eljárni. 
A versenyzők az előző év azonos rendezvényén elért helyezéseiknek megfelelő sorrendben 
sorakoznak fel (azaz pl. a 2010. évi világbajnokságról van szó, akkor a 2009. évi VB végleges 
helyezései szerint, vagy az előző év eredménye szerint, ha világbajnokságra nem került sor. 
Hasonló a helyzet az UIM kontinentális bajnokságain.) 
Más új versenyzők az előzőek után sorakoznak fel, abban a sorrendben, ahogy bejelentkeztek a 
verseny helyszínén a rendezvényre.  
(Alternatív megoldásként a rendezők sorshúzással is eldönthetik ezen versenyzők sorrendjét). 
A végleges rajtsorrend kialakításakor csak a versenyzők nevét veszik figyelembe. A 
másodpilótákat nem veszik figyelembe. 
563.2.04 BÓJÁK KIHAGYÁSA 
Ha a versenyző kihagy, megérint, beleütközik vagy átmegy egy bóján, nem tehet újabb kísérletet 
és kizárásra kerül az adott futamból újraindítás esetén is. 
563.2.04 BÓJÁK MEGRONGÁLÁSA 
Az adott futamból valamint az újraindított futamból kizárják azt a versenyzőt, aki megrongál egy 
bóját. A versenyző köteles megfizetni a rendező részére a pótlás költségét; ennek az összegnek 
szerepelnie kell a versenykiírásban. Amennyiben ezt a versenykiírásban nem tüntetik fel, a 
versenyző büntetés nélkül visszautasíthatja a fizetést. 
563.2.05 ÜTKÖZÉS 
Szándékos ütközés egy másik versenyzővel az adott futamból újraindítás esetén is, vagy a teljes 
szakágból való kizárással büntetendő. 
563.2.06 KARAMBOL 
Ha az egyik hajó a másikon landol, a szabálysértő hajót vagy hajókat kizárják az adott futamból. 
563.2.07 KÖRPÁLYÁS VERSENYPÁLYA 
A Körpályás versenypálya standard ábrázolása a B Függelékben található. 
A rajt pontontól (stég) történik. 
563.2.08 T-BONE 
Ha egy hajó a másik hajó középrészét (t-bone) találja el, azonnal kizárják az adott futamból a 
vétkes hajót. 
563.2.09 EGYENES RAJT: KÖRPÁLYA 
A rajtnál minden versenyzőköteles tartani az irányt az első forduló végéig. 
A versenyzők nem válthatnak sávot más versenyzők előtt vagy mögött amíg meg nem kerülték az 
első bóját, ellenkező esetben kizárják őket az adott futamból. 
563.2.10 ZÁSZLÓS VAGY STÉG RAJT PONTONTÓL, KÖRPÁLYA 
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A rajt két zászló használatával történik, ahol a versenyző és a másodpilóta is a hajóban 
tartózkodik. 
Mindkét zászlót felemelik, az első zászló leengedésekor a motort üresben el lehet indítani. 
Alternatív rajteljárásként a rendezők a következők szerint is eljárhatnak: 
Állómotoros rajt a 307.01, 307.02, 307.03, 307.04 UIM szabályok szerint, de csak abban az 
esetben, ha ez a versenykiírásban szerepel. 
A második zászló leengedésekor előremeneti fokozat kapcsolható, és a verseny elindul. 
Minden versenyzőnek első körként egy „hosszú kört” kell teljesítenie. Ez nem számít a kötelező 
kiegyenlítő körök közé. Ha egy hajó először kiugrik a rajtnál, a ponton végére kerül. 
Ha ugyanez a hajó ismét kiugrik, kizárásra kerül az adott futamból. 
Ha egy másik hajó a megelőző korai rajt után szintén kiugrik, ezt a hajót ismét a rajtrács végére 
küldik az első szabálysértő hajó utáni helyzetbe. 
563.2.11 KIEGYENLÍTŐ KÖR 
Minden versenyző 2 kiegyenlítő kört köteles megtenni minden futamban. 2 kör megtételének 
elmulasztása az adott futamból történő kizárást vonja maga után. 
563.2.12 KÖRÖK 
P750 osztályokban minden futam 9 körből áll. 
563.2.13 VERSENY BEFEJEZÉSE 
A futam befejezése után minden hajó köteles elhaladni a célvonal utáni következő bójáig, ahol 
megvárják a piros zászlót, mielőtt visszatérnének a parthoz, a depóba. 
A szabályt megsértő versenyzőt kizárják a futamból.  
Azok a hajók, amelyek nem teljesítették a verseny 66%-át (teljes megtett körszám felfelé 
kerekítve) amikor a győztes áthalad a célvonalon, az adott futamban nem kap pontot. 
563.2.14 HAJÓK LEGKISEBB/LEGNAGYOBB SZÁMA 
Egy futamban legalább 3, legfeljebb 12 hajó vehet részt. 
563.2.15 PONTSZÁMOK VÉGEREDMÉNYE 
A két kvalifikációs futamért valamint a döntő futamért járó pontokat összeadják, így határozzák 
meg a versenyzők végső sorrendjét az 1-12. helyig. A 13. helytől  a 20. helyig. 
A 13. helytől lefelé a selejtezőkben szerzett pontokat adják össze. A 15. helyezett és a 
célbaérkezők fennmaradó része fejenként 1 pontot kap. 
563.2.16 VERSENYZŐ A VÍZBEN SZABÁLY 
Szabály száma: 563.1.03 
(a szabályt itt nem ismételjük meg) 
De ha a versenyző/másodpilóta a vízbe kerül a verseny során, akkor minden versenyzés leáll, és 
mindenki lassú menetben visszatér a pontonhoz, depóhoz. 
563.2.17 HAJÓTEST MEGREPEDÉSE ESETÉN 
Ha egy hajó bármilyen okból megreped vagy gyorsan leereszt a futam közben, az adott hajó 
azonnal abbahagyja a versenyzést és elhagyja a pályát. 
563.2.18 SISAK ELVESZTÉSE 
Amennyiben a versenyző vagy a másodpilóta elveszti sisakját, kötelesek azonnal abbahagyni a 
versenyzést és visszatérni a depóba. 
További büntetésekre is sor kerülhet, amennyiben  megállapítást nyer, hogy a sisakját elveszítő 
személy hibája vezetett a fenti helyzethez. 
563.2.19 MEGISMÉTELT RAJTOK 
Amennyiben  a versenytáv több mint 2/3 részét megtette (teljes körök felfelé kerekítve) az összes, 
a versenyben részt vevő hajó, nem lesz ismételt rajt, és az eredményt aszerint állapítják meg, 
amilyen sorrendben a hajók utoljára elhaladtak a célbója/vonal mellett. 
A leállításért felelős hajó nem kap pontot vagy nem vesz részt az ismételt rajtban. 
563.2.20 ZÁSZLÓK 
Minden zászlójel érvényes az UIM 304.02 szabály szerint. 
Kivéve a zöld zászlót. 
563.2.21 ZÁSZLÓJELEK FIGYELEMBE VÉTELE 
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Minden versenyző köteles figyelembe venni minden hivatalos zászlójelzést. Ennek a szabálynak 
a megsértése a versenyző kizárását eredményezi  vagy 2 pont levonását. 
563.2.22 VERSENY KEZDŐDIK 
A verseny akkor kezdődik (rajt), amikor a zöld zászlót leengedték. 
A futam akkor kezdődik, amíg az utolsó futó hajó áthalad rajt/célvonalon az első alkalommal. 
563.2.23.1 BIZTONSÁGI FELSZERELÉS 
Minden hajón a következő biztonsági felszerelésnek mindenkor meg kell lennie: 
Lásd 563.1.22 szabályt Surf/körpálya 
Lásd 563.3.07 Hosszútáv 

564.9 – HOSSZÚTÁVÚ VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYAI  
563.3.01 INLAND/OFFSHORE 
Minden hosszútávú verseny legnagyobb távja 150 km lehet, illetve 130 km amennyiben az 
időjárási körülmények többet nem tesznek lehetővé. A legkisebb versenytáv 15 km. A 
hosszútávú versenyek területhez kötöttek.  
563.3.02 ULTRA HOSSZÚTÁV 
150 km-nél nagyobb táv. 
A rendező Nemzeti Szövetség kiegészítő szabályok bővített listáját készíti el minden 
rendezvényére, ideértve azokat a versenyszabályokat, amelyeket az UIM szabályokkal együttesen 
kell értelmezni. 
563.3.03 IDŐ 
Minden hosszútávú rendezvényen az időeredményért versenyeznek. 
563.3. 04 PÁLYÁTÓL VALÓ ELTÉRÉS 
A kijelölt pályától való eltérés kizárást von maga után. 
563.3.05 KÜLSŐ SEGÍTSÉG 
Verseny közben levegőből vagy rádión át segítséget adni vagy elfogadni tilos.  
A szabály megsértése kizárást von maga után. 
563.3.07 BIZTONSÁGI FELSZERELÉS 
Offshore hosszútávú versenyeken a következő biztonsági felszerelést mindenkor magánál kell 
tartania a versenyzőnek, a felszereléseken fel kell tüntetni a versenyző hajójának számát  
Füstrakéta  (felhasználhatósági időn belül) kézi is elfogadható 
Szerszámkészlet gyújtógyertyákkal együtt. 
Elsősegély doboz. 
Jelzőfény (felhasználhatósági időn belül) x 6  
1m x 3m ID azonosító ponyva azoknál a hajóknál, amelyek pontonjai nem piros, sárga vagy 
narancs színűek  
Horgony 1,5kg 2 m-es lánccal (minimum 4mm vastag)  
Horgony kötél x 30m  
Úszóhorgony  
Evező x 2 a hajóhoz csatlakoztatva. 
Melegítő takaró x 2 
Tartalék ivóvíz x 2 liter 
1000 l. füstrakéta x 2 
Narancs színű zászló, legalább 0,6 x 0,4 m méretű, vontatóeszköz, a feladás jelzésére. 
563.3.08 VERSENY BEFEJEZÉSE 
A hajónak saját erejéből, vagy evező által hajtva át kell haladnia a célvonalon, hogy külön időt 
kapjon a fordulóban.  
563.3.09 SÉRÜLT MÁSODPILÓTA 
Amennyiben a másodpilóta sérült, pótlása bármely szakágban csak az alábbiak szerint 
lehetséges: 
- A hajótestet ki lehet cserélni. 
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- Orvosi/egészségügyi igazolást mutatnak be, amely bizonyítja, hogy a sérülés túl súlyos ahhoz, 
hogy a másodpilóta folytathassa a versenyzést. 
- A Nap Felelőse elfogadja az orvosi/egészségügyi igazolást. 
- A helyettesítő másodpilóta minden iratának rendben lévőnek és teljesnek kell lennie, beleértve 
az érvényes nemzetközi licencet. 
- Futam, szakasz vagy szakág közben másodpilótát cserélni nem lehet. 

564.1 – P750 STANDARD OSZTÁLY KIZÁRÓLAGOSAN MEGENGEDETT MÓDOSÍTÁSOK 
564.1.01 
Minden motornak az UIM által homologizált hajtóműnek kell lennie. 
Minden hajtóműnek standard hajtóműnek kell lennie, ahogyan azt a gyártó átadta, azt semmilyen 
módon nem lehet módosítani. 
Ez a következőt jelenti: egyenesen a boxból. 
Kizárólag olyan módosítások megengedett, amelyek nem járnak a teljesítmény emelkedésével. 
Standard motorok újrafúrása tilos (Újrafúrt hajtóművek megengedettek a BP és M osztályokban). 
Hengerfej megmunkálás vagy csiszolás tilos. 
Tilos bármely alkatrész megmunkálása, csiszolása. 
Elektromos indítás nem megengedett. 
Termosztátokat eltávolítani nem lehet. 
Fordulatszám korlátozók, hőérzékelők és világítási tekercsek eltávolítása nem megengedett. 
A fordulatszám korlátozók vezetékeinek folyamatosnak kell lenniük, a csatlakozásokat 
forrasztani kell. 
A fordulatszám korlátozók hatékonyságát csökkenteni minden módon tilos, és kizárásig terjedő 
büntetést vonhat maga után. 
A következők megengedettek: 
- A gyújtógyertyákat és a gyújtógyertya dugaszolókat más darabokra ki lehet cserélni.  
- Minden automatikus kenést el lehet távolítani, a csatlakozó részekkel együtt.  
- A gumiból készült motor szerelvényeket hasonló karakterisztikával rendelkező szilárd 
szerelvényekre lehet cserélni.  
- Rugókat hozzá lehet adni a karburátorok gázkarjához.  
- A karburátor és az előgyújtás szabályozás más módon történő tuningolása megengedett, 
de csak az eredeti részek megváltoztatása nélkül.  
- Csak a következő fúvókák engedélyezettek:  
Tohatsu M50D2 
 felső henger 132  
középső henger  132 
alsó henger  135  
 
Yamaha 50H  
felső henger 125  
középső henger  125 
alsó henger  125  
 
564.1.02 MEGENGEDETT 
Csavaranyák kicserélése vagy ellenanyák hozzáadása, fúrás és vezetékezés, sasszeg 
alkalmazása vagy ékelés megengedett, feltéve, hogy a csavarok és sasszegek hasonlóak.  
564.1.03 KAPCSOLÓSZERKEZET 
Az indítón lévő kapcsolószerkezetet el lehet távolítani.  
564.1.04 KORMÁNYRÚD/KONZOL 
A kormányrudat és a konzolokat meg lehet erősíteni és további kormányrudakat is be lehet 
szerelni. A kormányrudaknak képesnek kell lenniük a motortól függetlenül mozogniuk. A 
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kereszttartó konzolokat és alsó részt meg lehet erősíteni.  
 
564.1.05 MOTOR LEZÁRÁS 
A motor lezáró konzolokat el lehet távolítani.  
564.1.06 MOTOR BURKOLAT 
A motor burkolat biztosítása történhet a szabvány eszközöktől eltérő vagy azokat meghaladó 
módon.  
564.1.07 HŰTŐVEZETÉK 
A jelző hűtővezetékeket ki lehet cserélni más jellemzőkkel rendelkező vezetékekre.  
564.1.08 VÍZVETŐ LEMEZ 
Vízvezető lemezt szabad felerősíteni a motor dugattyújához, amennyiben az merev és nem a 
kavitációs lemez felett kerül rögzítésre.  
564.1.09 FORGATTYÚ 
A forgattyút lehet hegeszteni vagy szegelni, feltéve hogy a forgattyú méretei a hegesztés után 
nem haladják meg az eredeti gyártói méreteket és tömeget.  
564.1.10 PROPELLER  
Az eredeti propellert bármilyen más háromlevelű propellerre ki lehet cserélni, feltéve hogy van 
nyílás az agy kivezetésen. Ventiláció nem megengedett.  
564.1.11 ÚJRAFÚRÁS 
Nem megengedett a Standard (S) osztályban. 
564.1.12 ALAKTRÉSZEK FELCSERÉLÉSE 
A motor egyetlen részét sem lehet más gyártó alkatrészével vagy kalóz gyártmánnyal, kivéve a 
kormánykart, a sebességváltó kart.  
564.1.13 HAJTÓMŰ HOMOLOGIZÁCIÓJA 
A versenyző felelős azért, hogy biztosítsa hajtóműve megfelelését a jogszabályi 
követelményeknek, tekintettel a homologizációs specifikációban megadottakra.  
A fentiek figyelmen kívül hagyása nem elfogadott mentségként, a versenyzőt ezért kizárják, 
ahogyan az az 563.01 és 563.02 szabályokban le van írva. 
564.1.14 SZELLŐZŐCSŐ MÓDOSÍTÁSA 
1 x 6 mm-es lyukat lehet fúrni a szellőzőcső legalsó pontján, hogy a víz kifolyását lehetővé 
tegyék. 
564.1.15  NEM MEGENGDETT MÓDOSÍTÁSOK 
564.1.16 MEGMUNKÁLÁS 
Bármely rész megmunkálása, csiszolása tilos. 
Csak a Standard (S) osztály. 
564.1.17 INDÍTÓK 
Elektromos indítók nem megengedettek. 
564.1.18 TERMOSZTÁTOK 
A hűtőkör termosztátjait nem megengedett eltávolítani. 
564.1.19 FORDULATSZÁM KORLÁTOZÓK 
Fordulatszám korlátozók, hőérzékelők és világítási tekercsek eltávolítása nem megengedett. 
A fordulatszám korlátozók vezetékeinek folyamatosnak kell lenniük, a csatlakozásokat 
forrasztani kell. Minden, ami a fordulatszám korlátozók megfelelő működését akadályozza a jelen 
szabály megsértésének minősül. 
A fenti szabály figyelmen kívül hagyása nem tekinthető mentségnek, a versenyzőt pedig kizárják 

564.2 BLUEPRINT (BP) OSZTÁLY 
 
564.2.01 
A hajtóművön végzett minden munka megengedett annak érdekében, hogy a vonatkozó 
Homologizációs dokumentumokban megadott mérési értékeknek megfeleljen a hajtómű. A 
dokumentumok úgy értelmezendőek, ahogy azokat az eredeti gyártó megadta. 
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Ha nincsenek méretek, nincs módosítás. 
Egyéb vonatkozó korlátozások/engedmények ezekben a szabályokban találhatóak. 

564.3 P750 (M) MÓDOSÍTOTT OSZTÁLY 
KIZÁRÓLAGOSAN MEGENGEDETT MÓDOSÍTÁSOK 
564.3.01 PROPELLEREK 
A propellerek tetszőlegesek lehetnek. 
564.3.02 ÚJRAFÚRÁS 
Újrafúrás max. 750 cm3-ig megengedett. 
564.3.03 JET 
A jetek tetszőlegesek. 
564.3.04 SEBESSÉGVÁLTÓ 
Gyűrűs vagy verseny sebességváltók megengedettek. 
564.3.05 FŐTENGELY 
A főtengely hegesztésével kapcsolatban nincs korlátozás. 
564.3.06 MÉRETEK 
A méretekkel kapcsolatban nincs korlátozás. 
564.3.07 TÖMEG 
A tömeggel kapcsolatban nincs korlátozás. 
564.3.08 NEM MEGSZABOTT MÉRETEK 
A homologizációban nem megadott méreteket meg lehet változtatni. 
564.3.09 ALKATRÉSZEK FELCSERÉLÉSE 
Alkatrészeket lehet más gyártó termékére cserélni. 
564.3.10 FURATOK 
A szívócsőbe lehet lyukakat fúrni, de külső nyúlványok hozzáadása nem megengedett. 
564.3.11 NYÚLVÁNYOK 
A szabvány kiszögelléseken kívül más nem megengedett. 
564.3.12 KIPUFOGÓDOB 
Kiálló nyúlvány nem lehet a kipufogódobon. 
564.3.13 MOTOR BURKOLAT 
A motor burkolat megváltoztatható a légáramlás fokozására. 
564.3.14 KÜLSŐ VÍZFELVÉTEL 
Külső vízbeömlők megengedettek. 
564.3.15 HOMOLOGIZÁCIÓ 
A versenyző nem köteles biztosítani, hogy a hajtómű megfeleljen a homologizációs 
követelményeknek. 
564.3.16 ÜZEMANYAG 
Csak legfeljebb 102 oktános üzemanyag megengedett. Ideértve az avgast. 
564.3.17 TILTOTT ÜZEMANYAG 
Speciális verseny üzemanyagok, metanol, nitro-metán és hasonlók használata kifejezetten tilos. 
A motorteljesitmény fokozását célzó adalékok üzemanyaghoz vagy levegőhöz való keverése 
tilos. Továbbá a dinitrogén-oxid befecskendező egység használata is teljes mértékben tilos.  
564.3.18 ÜZEMANYAG ADATAINAK KÖZLÉSE 
Amennyiben a versenybírók az alkalmazott üzemanyag/olaj típusáról érdeklődnek, a versenyző 
nem tarthatja vissza az információt. 
 

564.4 MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
A következő fejezet segít számos műszaki jellegű kérdés tisztázásában.  
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564.4.01 - DUGATTYÚK  
Ahol a dugattyúra vonatkozóan a méret meg van adva, egy bizonyos tömeg eléréséhez a fémet el 
lehet távolítani, a méretek megtartása mellett. Amennyiben még mindig van fölös tömeg, azt a 
dugattyún belülről el lehet távolítani, azaz a szoknya terület belsejéből, ahol a hengeres csap 
áthalad. Ez a szabály kizárja a Standard (S) osztályt. 
564.4.02 - LENDÍTŐKERÉK  
A tömeg csökkentése érdekében a lendítőkerékbe szabad lyukakat fúrni.  
A külső átmérő csökkentése nem megengedett, a vastagság sem csökkenhet egy ponton sem. 
Ez a szabály kizárja a Standard (S) osztályt.  
564.4.03 - FŐTENGELY  
A tömeg csökkentése érdekében a lendítőkerékbe szabad lyukakat fúrni.  
A tengely átmérője nem csökkenhet.  
Ez a szabály kizárja a Standard (S) osztályt. 
564.4.04 - HAJTÓKAR  
A hajtórúd össztömegének csökkentése megengedett a rúd és mindhárom összekötője 
villanólámpáinak eltávolításával a homologizációban megadott méret elérése érdekében. 
Ez a szabály kizárja a Standard (S) osztályt. 
564.4.05 – ELEKTROMOS KOMPONENSEK  
Megengedett minden felesleges vezeték eltávolítása, azaz hőszenzorok, ford.szám szabályozók, 
alacsony olajszint érzékelők, stb.  
Tilos módosítani a tekercseket, újratekercselni, átvezetékezni a tekercseket és egyéb 
komponenseket, hozzányúlni a CDI egységekhez vagy hozzáadni bármilyen elektromos 
komponenst (indítót), ami nem szabvány eredeti darab. Ez a szabály kizárja a Standard (S) 
osztályt.  
 
563.101.06 – FEJ TÉRFOGAT (HEAD VOLUME)  
Megengedett átlépni a squish pan területre a felesleg eltávolítása során azzal a feltétellel, hogy a 
minimális égéstér térfogat megmarad. Ez nem megengedett, amennyiben ezt a minimumot 
meghaladják, hogy eltávolítsanak fémet a squish pan területről, hogy visszanyerjék az elvesztett 
térfogatot. A fejtérfogat mérését úgy kell elvégezni, hogy a fejet eltávolítják a blokkról.  
 
564.4.07 FEJTÉRFOGAT STANDARD (S) OSZTÁLY 
Tohatsu M 50D2 
Yamaha 50H 
Minden térfogat adat az UIM homologizációs dokumentumainak megfelelően. 
564.4.08  FEJTÉRFOGAT BLUEPRINT (BP) OSZTÁLY 
Tohatsu M 50D2 
Min. fejtérfogat: 25,0 cm3 minden 3 (három) henger 
Yamaha 50H 
Min. fejtérfogat: 27,7 cm3 minden 3 (három) henger 
564.4.09  FEJTÉRFOGAT MÉRÉSI ELJÁRÁS 
A fejtérfogatot a blokkról levéve mérik, legalább 3 mm vastag üveglap használatával. 50 cm3-es 
mértékkel ellátott büretta használandó paraffin / olaj 50/50 arányú keverékével. 
Minden fejtérfogat mérést  B8HS10 NGK csatlakozóval végeznek.  
A fejet tömítés nélkül mérik. Minden régi tömítés anyagot el lehet távolítani.  
Szintén megengedett minden szénlerakódás letisztítása a fejben.  
Az üveglapot vékony réteg vízálló kenőanyaggal kell szigetelni (Castrol marine grease).  
 
564.4.10 - PORTOK, TRANSFER, FOKOZÓ ÉS KIPUFOGÓ  
Megengedett keverni (blend) az alumínium track-et 10 mm mélységig, amit a sleeve-től a track-ig 
mérnek a port ablak mögött. 
Amennyiben a módosított port ablak kisebb mint a track, a track-hez nem szabad hozzányúlni.  
Ez a szabály kizárja a Standard (S) osztályt. 
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564.4.11 – LEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓK  
A leállító kapcsolók más gyártók termékére történő cseréje megengedett, azonban a billenő 
típusú kapcsolóknál amiket a „göndör vezeték” csatlakoztatása nélkül aktiválni lehet, tilos. 
Standard osztályban nem megengedett. a leállító kapcsolók cseréje.  
 
564.4.12 - GÁZADÁS  
Több modellen megengedett a fojtószelep vezeték csatlakoztató pozíciójának megváltoztatása. 
Magának a vezetőpályának a módosítása vagy rádiuszának megváltoztatása nem megengedett. 
Ez a szabály kizárja a standard (S) osztályt. 
 
564.4.13 – AZ ELLENŐRZÉS KÖLTSÉGEI  
Költségtérítést nem lehet követelni a versenybíróság által előírt kötelező ellenőrzés esetén.  
Amennyiben a motort szabályosnak találják, a versenyző az óvást benyújtótól legfeljebb az 
alábbi költségek megtérítését követelheti:  
MUNKA 
Az időráfordítás legfeljebb hat óra lehet, olyan díjazás mellett, amit az adott osztály helyi 
szervezete vagy a Nemzeti Szövetség meghatároz.  
Minden ezt meghaladó időráfordítás költségét a motor tulajdonosa viseli.  
A fenti költségek nem tartalmazzák a szükséges tömítések és kenőanyagok árát, amelyeket csak 
a gyártói kézikönyvben megadott minőségűre szabad cserélni.  
Ha felmerülnek, a szállítási költségek megállapítása a szabvány nemzetközi díjak alapján történik.  
 
564.4.15– MŰSZAKI ELLENŐRZÉS  
Felelőse a Nap Felelőse vagy a hivatalos bíró.  
A verseny utáni motorellenőrzésnél csak a következő személyek lehetnek jelen, függetlenül attól, 
hogy volt-e óvás vagy nem:  
1.  Nap Felelőse.  
2.  UIM küldött.  
3.  Mérésért felelős bíró.  
4.  Pilóta és a szerelője (vagy képviselője).  
5.  Aki az óvást benyújtja, vagy annak a képviselője.  
6.  Más személy, akinek a jelenlétére a Nap Felelős igényt tart, és jelenlétét engedélyezi.  
Megjegyezzük, hogy óvás esetén az óvást benyújtó feladata biztosítani, hogy az ellenőrzés 
megfelelje az óvás követelményeinek.  
Azonban az óvást benyújtó nem jogosult az alkatrészeket ténylegesen/fizikailag megvizsgálni, 
valamint nem megengedhető, hogy a motort 5 méternél jobban megközelítse.  
 
564.4.15 – SZTENDERD ALKATRÉSZ  
Minden olyan esetben, amikor eredeti alkatrész nem áll rendelkezésre, engedélyt kell kérni a 
Verseny Rendező Bizottságtól helyettesítő alkatrészek használatára.  
A kérelmet írásban kell benyújtani.  
Minden külmotoros hajómotort, amelyek régebbi modelleken használt érvénytelenített 
alkatrészekkel rendelkeznek, csak akkor lehet használni amennyiben ezek az alkatrészek nem 
állnak rendelkezésre és a gyártó átadja az érvénytelenített alkatrészek listáját és az UIM 
Powertrain Bizottság írásban megerősíti ezen alkatrészek használhatóságát.. Nem megengedett 
homologizált modellek között alkatrészek elcserélése.  
Folyamatban lévő gyártási módosítások megengedettek a standard (S) osztályban.  
Folyamatban lévő gyártási módosítások megengedettek. 
564.4.17 – ÜZEMANYAG 
Az üzemanyagra vonatkozó előírásokat az 566.44. szabály (M osztály), valamint az 508.01 szabály 
standard (S) osztály tartalmazza. 
OLAJ  
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Más rendelkezés hiányában az olajat a versenyző biztosítja.  
564.4.17 – TÚLKEVERT ÉS SZIKRAERÓZIÓS HAJTÓMŰVEK (???) 
Az UIM és a gyártói homologizációs specifikációnak nem megfelelő hajótművek, tekintettel a 
keverési szabályra és azokra amelyeknél bármilyen módszerrel szakasz szélesítés történt 
szikraeróziót is beleértve, csak a módosított osztályban versenyezhetnek. 
564.4.18 – VERSENY UTÁNI ELLENŐRZÉS/VIZSGÁLAT  
A verseny utáni vizsgálatnak teljes körűnek kell lennie, nem korlátozódhat egy bizonyos 
területre. 
A verseny utáni ellenőrzés főképp a sebesség és teljesítmény fokozó körülményekre vonatkozik.  
 
564.4.19  ELLENŐRZÉS ELMULASZTÁSA 
A versenyfelszerelésének ellenőrzését megtagadó versenyzőt kizárják a 
versenyből/rendezvényből. Ezen felül a csapat is elveszíti a rendezvényen szerzett pontjait.  
 

565. MEREV FELFÚJHATÓ CSÓNAKOK (PR)(PF) 

566. OSZTÁLYOK 
PR 550 a motor hengerűrtartalma  max. 550 cm3 
PR 700 a motor hengerűrtartalma max. 725 cm3 
PR 750 a motor hengerűrtartalma 551 cm3-től 770 cm3-ig 
PR 850 a motor hengerűrtartalma 771 cm3-től 870 cm3-ig 
PR 1000 a motor hengerűrtartalma 871 cm3-től 1060 cm3-ig 

PR 1500 a motor hengerűrtartalma 1061 cm3-től 1550 cm3-ig 
PR 2000 a motor hengerűrtartalma 1551 cm3-től 2050 cm3-ig 
PR 3000 a motor hengerűrtartalma 2051 cm3-től 3150 cm3-ig 
 
Az alábbi osztályok számára hoztak létre szabad kategóriát (pl. katamarán): 
PF 550 a motor hengerűrtartalma max 550 cm3 
PF 750 a motor hengerűrtartalma 551 cm3-től 750 cm3-ig 
PF 850 a motor hengerűrtartalma 751 cm3-től 870 cm3-ig 
 

566.01 ALACSONY KIBOCSÁTÁSÚ MOTOROK 
További időleges osztályok 2008. évre alacsony kibocsátású motorok részére, amelyek megfelelnek a 
2006 EPA szabályoknak (a homologizációs karton szerint) 
PR 30 HP  a motor teljesítménye legfeljebb 30 LE 
PR 60 HP  a motor teljesítménye legfeljebb 60 LE 
PR 115 HP  a motor teljesítménye legfeljebb 115 LE 
PR 200 HP  a motor teljesítménye legfeljebb 200 LE 
PR ∞   a motor teljesítménye – nem korlátozott 
 
Ezekben az osztályokban a versenyek a hagyományos osztályokkal együtt zajlanak. Osztályba sorolást 
csak akkor végeznek, ha időleges osztályonként és eseményenként legalább 5 nevezés érkezett. A 
szervező feladata, hogy a motorok teljesítményének ellenőrzésére szolgáló eszközöket biztosítsa az 
UIM és a motor gyártója ajánlásainak megfelelően, ellenkező esetben az időleges osztályokban nincs 
klasszifikáció. 

567. Hajótest (csak PR osztályok) 

567.01 
A hajótest alja lehet domború, de nem lehet homorú. 
A hajótest egy merev középrészből és felfújható tömlőkből áll. 
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Az Endurance Pneumatics bajnokság vonatkozásában a merev középrész, gerinc, 
keresztgerenda, stb. anyaga tetszőleges. 
A gumitömlőket légköri levegővel kell megtölteni és szövettel vagy műanyaggal két vagy több egymástól 
független kamrát kell kialakítani. 

567.02 
A minimális súly elérése érdekében nehezék használata megengedett. Ennek merevnek kell lennie és a 
hajótest belsejéhez kell rögzíteni.  
A nehezék súlya nem haladhatja meg a hajótest nehezék nélküli súlyának 10%-át. 

567.03 
Csak a mono-hajótest megengedett. A hajó semelyik vonalában nem képez olyan alakzatot, ami 
hozzájárulhatna az aerodinamikai emelkedéshez. 
Tilosak a keresztlépcsők, alagutak, hidrolemezek és olyan eszközök, amelyek növelik a hajó alatti 
légnyomást, megengedettek viszont a hajógerinc hosszirányával lényegében párhuzamos kiálló sávok, 
ha az így létrejövő csatornákban stb. a nyílások vízszintes méretei vízszintes hajógerinc esetén 
összesen nem növelik több mint 10 %-al a hajótest szélességét bármely keresztmetszetben a PR 850 
és ez alatti, illetve több mint 20%-al a PR 1000 és e feletti osztályokban. Ez tartalmazza a PR 850 és ez 
alatti osztályok esetén tömlők és a merev test közötti csatlakozás alagútjait.  
A megbízhatósági pályaverseny bajnokságok esetében a keresztirányú szekcióknak a 
középvonaltól pozitív szöggel kell rendelkezniük a szekciók maximum gerendáihoz, kivéve az 
alábbi két esetet: 
- Minden fröcskölés terelőnek lehet homorú felülete vízszintes szélességgel a hajótesttől a 
fröcskölés terelő külseje felé legfeljebb  a hajótest alsó szekciós oszlopától számított 8%-os 
mértékben. 
- A fröcskölés terelők teljes lefelé irányuló szöge nem haladhatja meg a 20 fokot. 
- Átlós fogazottság megengedett. 
- A lépcsők távolsága nem haladhatja meg a hajótest Mért Hossza 20%-át. 

 
 

567.04 
Kormányozni kormánykerékkel kötelező, a hátrameneti váltókarnak a versenyzőtől karnyújtáson belül 
kell lennie. 
Az ülések típusa, száma és helyzete tetszőleges. 
Visszatartó eszköz (pilóta heveder) használata tilos. 
Tilos minden olyan eszköz használata és a hajó olyan kialakítása, ami akadályozza a versenyzőt abban, 
hogy szabadon elmozduljon ülő testhelyzetéből anélkül, hogy a fent említett eszközt vagy alkatrészt 
előbb eltávolítaná. 

567.05 
Tilos minden olyan eszköz használata, ami hirtelen fékhatást eredményez, és ezáltal a látást zavaró 
vízfröccsenést okoz. 

567.12 MINIMÁLIS MÉRETEK 
Osztály Tömeg Hosszúság Szélesség Tömlő min. átm.  
      középen 
PR,PF 550 200 kg 3,50 m 1,50 m  0,25 m 
PR 700  280 kg 3,70 m 1,60 m  0,25 m 
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PR,PF 750 280 kg 4,00 m 1,70 m  0,30 m 
PR,PF 850 300 kg 4,10 m 1,80 m  0,35 m 
PR 1000  470 kg 4,20 m 1,80 m  0,35 m 
PR 1500  520 kg 5,00 m 1,80 m  0,35 m 
PR 2000  600 kg 5,30 m 1,80 m  0,40 m 
PR 3000  680 kg 5,60 m 2,00 m  0,40 m 
 
1. Minimális súly alatt a teljes versenyhajó súlyát kell érteni, melyet közvetlenül a versenyt 
követően kell megmérni a versenyző és maradékvíz nélkül, de maradék üzemanyaggal. 
2. A mérést a parton kell elvégezni. 
A hajótest hossza egyenlő a hajótest legelső és leghátsó szilárd részeire állított merőlegesek közötti 
távolsággal, beleértve a felfújható tömlőket a hajó legvégső pontjáig. 
Bármely kiálló rész, kopófelület, ütköző, stabilizáló és trim lap és nyúlvány nem számít bele a mérésbe. 
A hajó szélességét a hajótest legszélesebb részén kell mérni. 
3. A tömlő átmérőjét a hajó közepénél kell megmérni. Az orrnál az átmérő legalább 0,25 m 
legyen PR 700-tól felfelé. PR 550 osztályban ez lemehet 0,20 m-ig. 

568. HAJTÓMŰ 

568.01 
Csak egy meghajtó motor engedélyezett és a meghajtást a vízen keresztül kell gyakorolni. 
A farmotor olyan mechanikus meghajtó egység, amely a hajóról egy darabban eltávolítható, van saját 
átvitele, és az erőt nem vezeti át a hajótest egy pontján sem. 
Az így levett és partra tett motor az üzemanyagtartályból üzemanyagot vesz fel és beindítható. 
A meghajtó egységnek nem alkotják részét a felfüggesztési támasztékok, az irányító karok, a 
fordulatszámmérő és csatlakozói, az akkumulátor és vezetékei, az üzemanyagtartály és az üzemanyag-
vezetékek. 
Amíg a hajó vízen van, a rögzítési szögnek és a motor magasságának változatlan kell lennie. 
A PR, PF 550 osztályokban a propeller tengelyének közepe (a propeller-tengely hátsó végének 
középpontjában mérve) nem lehet a hajó fenekének legalsó pontja fölött. Ezt a méretet az „ahogy 
versenyzett” állapotban ellenőrzik. 

568.02 
A motornak kis fordulatszám mellett is üzemelnie kell. 

568.03 
Amikor a motor vízben van, a hűtést vízkeringtetős szivattyúnak kell biztosítania. 

568.04 
Kötelező egy olyan sebességváltó rendszer, amelyben van előre-, üres és hátramenet.  
A bármikor működésbe hozható hátrameneti sebességváltókart a vezetőnek el kell érnie a kabinban 
ülve. 
A víz alatti egység (sebességváltó ház) tetszőleges. A homologizációban hivatkozott minden belső 
darabot meg kell tartani. Amennyiben a homologizáció kitér rá, a kipufogónak propelleres kipufogónak 
kell lennie. 

568.05 
Az elektromos vagy kézi indítónak biztosítania kell a gyors és könnyű indítást külső eszközök nélkül.  
Ezt úgy kell használni, ahogy a gyártó előírja, átállítás vagy változtatás nem megengedett. 

568.10 Kizárólagosan megengedett módosítások 
Csak az alábbi módosítások megengedettek: 
1. Minden csavar, anyacsavar, alátét és csapszeg kicserélhető. 
2. Ki lehet cserélni az eredeti csigát. A propelleres kipufogócsövű sebességváltó 
szekrényben olyan propellerre van szükség, amelyiknél a kipufogócső átmérője legalább akkora, mint a 
géppel készített bemélyedés, amibe a szabvány kerékagy beleillik a sebességváltó szekrény hátán. A 
cső hosszának legalább 1/2 (Q-P)-nek kell lennie, ahol Q és P a hitelesítési kartonon levő víz alatti rész 
vázlatán szereplő méret. Az Endurance Pneumatics bajnokságra vonatkozóan az eredeti propellert 
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ki lehet cserélni. A kipufogó rendszeres sebességváltó szekrények használhatnak olyan 
propellereket, amelyek nincsenek felszerelve kipufogócsővel. 
3. A kiegyenlítő lap megváltoztatható vagy eltávolítható, hogy a propellert befogadja. 
4. A hűtést vízszivattyúval kell biztosítani. 
5. A hűtőrendszer termosztátja és nyomásszelepei eltávolíthatók. 
6. Megváltoztatható a kormányszerkezet. Ha az eredeti kormánybotot eltávolítják vagy 
újakat építenek be, a nyílásokat be kell tömni, hogy a motor ne szívjon be pótlólagos levegőt. 
7. A rezgéscsillapítók (lengéscsillapítók) megváltoztathatók vagy eltávolíthatók. 
8. Megváltoztathatók, eltávolíthatók vagy kicserélhetők a motor gumi alátétei. 
9. Beszerelhető fordulatszámmérő, vízhőfok-mérő és víznyomás-mérő és hasonló 
kiegészítők. 
10. Eltávolíthatók a fordulatszám-korlátozók. 
11. Eltávolítható az indítóról a sebesség lezáró berendezés. 
12. A gyújtógyertyák tetszőlegesen választhatók. 
13. Az eredeti porlasztó-fúvókák más méretűre cserélhetők. 
14. A porlasztó fojtószelep-állító karjára rugókat lehet szerelni. 
15. Az újrafúrás megengedett, de az osztály köbcenti határán belül csak a motorgyártó által 
adott dugattyúk használhatók. 
16. Az az alkatrész, amelynek méreteit közli a homologizációs lap, ezen méretek elérése 
érdekében géppel megmunkálható. 
17. Az az alkatrész, amelynek súlyát közli a homologizációs lap, ezen súly elérése 
érdekében géppel megmunkálható, ám nem változtathatók meg az adott alkatrész egyéb méretei. Nem 
változtatható meg a lendkerék, viszont kiegyensúlyozó megmunkálás lehetséges, ha betartják a 
homologizációs lapon szereplő méreteket és súlyokat. 
18. A homologizációs lapon nem szereplő méreteket standard darabokkal való vizuális 
összehasonlítással lehet ellenőrizni. Ha az aktuális gyártási tolerancia nem ismert, kis különbségek a 
vizsgált rész és a mintadarab között elfogadhatóak. 
19. Az ebben a szabályban közölteken túl a motorhoz nem adható további alkatrész. 
20. Az alsó burkolatban lévő üzemanyag csatlakozót el lehet távolítani, és az üzemanyag 
vezetéket az üzemanyag tartálytól közvetlenül lehet az üzemanyag pumpához csatlakoztatni. Ha ez 
megtörténik, a csatlakozó után maradt nyílást és az üzemanyag tömlő körül maradt helyet le kell zárni, 
hogy megakadályozzák fölösleges levegő bejutását a burkolat alá. 
21. Elektromos üzemanyagpumpákat hozzá lehet tenni a rendszerhez, feltéve hogy az 
üzemanyag továbbra is az eredeti üzemanyag rendszeren halad át, és annak semelyik részét nem 
távolítják el vagy zárják ki. 
22. A visszacsévélő indító indítóvezetékét meg lehet hosszabbítani azért, hogy az indítókart 
a kabin/versenyzők helyzetéből el lehessen érni. 

Üzemanyag 
Ld. 508.01, 508.02, 508.06, 508.08, 508.09, 508.10, 508.11. 

570 – DÍZEL MOTOROS OSZTÁLYOK (D)  
 

571 - OSZTÁLYOK  

571.01  
A gyorsasági versenyeket illetően az UIM nem tesz különbséget a benzines és a dízelmotoros hajók 
között.  

571.02  
Erre az osztályra nem vonatkoznak a hajótest formáját, hengerűrtartalmát vagy tömegét érintő 
korlátozások, kivéve az „offshore” osztályú hajókat.  
 

571.03  
Gyorsasági, távolsági és megbízhatósági világcsúcsoknál az UIM az egy vagy több dízel motorral 
rendelkező hajókat egy osztályba tartozónak tekinti.  
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572 - HAJÓTEST  

572.01  
A hajótest tetszőleges.  
 

573 - HAJTÓMŰ  

573.01  
A hátrameneti sebességfokozat nem kötelező.  
 

573.02  
Minden túltöltő rendszer büntetés nélkül engedélyezett.  
 

573.03  
Rendes üzemkész állapotban a dízelmotor olyan egység, amelyben az üzemanyag keveréket kizárólag 
a kompresszió hője gyújtja meg.  

573.04  
Az alkalmazott üzemanyagot az égéstérbe vagy az elő-égéstérbe fecskendezi, az nem lép be az 
elágazó szívócsőbe a levegővel együtt elégetéshez.  
 

573.05  
A motor indításához a verseny előtt vagy leállítása után üzemanyag töltő állomásnál, az 573.03 – 572.04 
pontokban leírtak betartása nem kötelező.  
 

573.06  
A motor beindítását csak a Műszaki Bíró közvetlen felügyelete alatt lehet végrehajtani annak érdekében, 
hogy az 573.04 sz. szabályban foglalt feltételek teljesüljenek a rajtnál és a rendezvény teljes ideje alatt.  
 

574 - ÜZEMANYAG  

Ld. 508.04.  
 

580 - TURBO JET ÉS RAKÉTA MEGHAJTÁSÚ HAJÓK (TR)  
 

581 - OSZTÁLYOK  

581.01  

A két sorozat besorolása a következők szerint történik:  

250 kg 350 kg 500 kg 900 kg 1200 kg; és prototípusok.  
 

581.02  

Ezek a hajók nem jogosultak versenyezni, azonban kísérletet tehetnek gyorsasági világrekordok 
felállítására.   
 

581.03  

Turbo-jet és rakéta meghajtású hajó elfogadottak nemzetközi sorozatokként.  
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582 - HULL  

582.01  

A hajótest szabadon választható.  

582.02  

A hajók indulásra kész állapotának megállapítására szolgáló mérést lehetővé kell tenni rekordkísérletek 
esetén, a mérést a mérésügyi hatóság által jóváhagyott mérőeszközzel kell végezni.  
 

582.03  
A hajókat pilóta és maradékvíz nélkül, de a megmaradt üzemanyaggal együtt kell megmérni.  
 

582.04  
Minden látást csökkentő, túlzott vízfröcskölést okozó, hirtelen fékhatást kiváltó eszköz használata tilos.   

582.05  
A mérést végző igazolja, hogy a hajó tömege megfelelő, ehhez csak a működéshez szükséges víz, olaj 
üzemanyag adható hozzá, valamint a pilóta.  
 

582.06  
UIM által regisztrált biztonsági kabin kötelező. A következő szabályok betartása ajánlott:: 509.02 (HANS 
eszköz és ülés); 509.16 (burkolat); 509.20 (levegő ellátás).  
 
 

583 - MACHINERY  

583.01  
A turbo-jet forgómotor, amely a folyadék tágulásából eredő energiát közvetlenül mechanikus munkává 
alakítja.  
 

583.02  
A rakéta olyan motor, ami két, levegőtől különböző üzemanyagot éget el: ez a két üzemanyag keveredik, 
amellyel gáztömeg képződik, ami nagy sebességgel kiáramlik.  
 

583.03  
A meghajtás a fizika törvényének megfelelő, amely szerint a hatás és az ellenhatás egyenlő és 
ellentétes irányú.  
 

584 - ÜZEMANYAG  

584.01  
Az üzemanyag tetszőleges.  
 

590 – LÉGI PROPELLRREL RENDELKEZŐ HAJÓK (A)  
 

591 - OSZTÁLYOK  

591.01  
Az ebbe a sorozatba tartozó hajókat a következő módon sorolják osztályokba  
250 kg - 350 kg - 500 kg - 900 kg - 1200 kg és 1200 kg felett.  
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592 - HAJÓTEST  

592.01  
A hajótest tetszőleges  
 

592.02  
A hajók mérése és menetkész állapotának megállapítása bármilyen eseményen vagy rekord 
felállításakor lehetséges, az illetékes mérés- és mérlegügyi hatóság által hitelesített mérleg 
alkalmazásával.  
 

592.03  
A hajókat a pilóta és maradékvíz nélkül, a maradék üzemanyaggal együtt kell megmérni.  

592.04  
Minden hirtelen fékhatást előidéző, túlzott fröcskölést eredményező eszköz használata, ami 
látáscsökkenést okoz, tilos.  
 

592.05  
A mérést végző igazolja, hogy a hajó súlymérése megtörtént, és hogy a hajó menetkész állapotban 
van.  
 

593 - HAJTÓMŰ  

593.01  
A hajtómű tetszőleges.  
 

594 - ÜZEMANYAG  
Az üzemanyag szabadon választott.  
 

595 – ELEKTROMOS HAJTÁSÚ HAJÓK (E)  

596 - OSZTÁLYOK  

596.01  
Akkumulátoros hajtású 48 volt runabout  
Akkumulátoros hajtású 72 volt runabout  
Akkumulátoros hajtású 144 volt runabout 
Akkumulátoros hajtású 48 volt hidroplán   
Akkumulátoros hajtású 72 volt hidroplán  
Akkumulátoros hajtású 144 volt hidroplán  
Napenergiával hajtott  
hibrid akkumulátoros/napenergiával hajtott   
 
596.02  
Az elektromos hajtású hajó nemzetközi sorozatként elfogadottak.  
 

597 - HAJÓTEST  

597.01  
Elektromos hajtású „Runabout” hajó.  
A hajótest vízkiszorításos típusú, lépcsők, fékek nélkül az alámerülő felszín hosszanti és keresztirányú 
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folyamatosságában, kivéve a tőkesúlyt, kopószalagot és lapstrake, amelyek mérete legfeljebb 18.75 
mm (0.75 in) és párhuzamosak a hajó középvonalával.  
A hajótest nem függhet külső levegőnyomástól vagy olyan tervezéstől, ami csatorna hatást kelt a 
siklás elősegítése érdekében.  
A hajótesteknek nem kell megfelelniük semmilyen  maximális vagy minimális méretet előíró korlátozásnak.  
A hajótesten nem lehet futófelület/kiálló rész a hajó oldalán, ami megszakítja az oldalvonalat vagy a 
hajó aljának vonalát.  
 
597.02  
Elektromos hidroplán:  
Hajótestre vonatkozó korlátozás nincsen. Minden hajó, amely több siklótalppal rendelkezik vagy nem 
minősül könnyű hajónak, hidroplánnak minősül.  
597.03  
Vegyes napenergia/akkumulátoros hajtású maraton hajók.  
A hajtótest tetszőleges.  
 
598 - MEGHAJTÁS  
598.01  
A teljes hajtóerőnek elektromosnak kell lennie.  
A motor osztályra vonatkozó külön említett korlátozásokon kívül, a meghajtás hajtáslánc nem 
korlátozott.  
 
598.02 – KÖNNYŰ (RUNABOUT) ÉS HIDROPLÁN  
Az elektromos energia teljes egészét akkumulátorban kell tárolni, melynek a kijelölt táv teljesítése 
alatt a fedélzeten kell lennie, ezen kívül más elektromos energia nem gerjeszthető.  
Pályaversenyeknél az erőforrás kereskedelmi forgalomban kapható ólom/sav akkumulátor legyen, 
névleges 12 V.  
A motorok kizárólag egyenáramú kefés típusok lehetnek.  
 
598.03 – AKKUMULÁTOROS HAJTÁSÚ MARATON HAJÓK  
Az elektromos energia teljes egészét akkumulátorban kell tárolni, melynek a kijelölt táv teljesítése 
alatt a fedélzeten kell lennie, ezen kívül más elektromos energia nem gerjeszthető.  
Az erőforrás kereskedelmi forgalomban kapható ólom/sav akkumulátor legyen, névleges 12 V.  
Az akkumulátor össztömege nem haladhatja meg az 57 kg-t (125 font).  
 
598.04 – NAPENERGIÁVAL HAJTOTT  
A szükséges energia egészét a környezetből származó napenergiának kell biztosítania, szélenergia 
használata nélkül. Merev vagy rugalmas vitorlaként megjelenő napkollektorok használata nem 
megengedett. 
 
598.05 – VEGYES NAPENERGIA/AKKUMULÁTOROS HAJTÁS  
A hajtási energia egészét a fedélzeten lévő akkumulátornak kell szolgáltatnia.  
A kijelölt táv teljesítése alatt az akkumulátor napenergiával tölthető. 
 

599 – ELEKROMOS HAJÓKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK  

599.01 – ELEKTROMOS HAJÓK  
A falon kívüli csatlakozókat szigetelni kell, vagy más módon lezárni a véletlen rövidzárlatok megelőzése 
érdekében. 
Az akkumulátorokat biztonságosan kell rögzíteni a hajóhoz, olyan módon, hogy a hajó felborulása 
esetén is a hajótesthez rögzítve maradjon.  
A hajóknak kellő lebegőképességgel kell rendelkezniük, és biztosítani kell, hogy baleset esetén a 
mentéshez elegendő módon lebegni tudjon.   
Minden versenyben résztvevő elektromos hajón lennie kell fizikai kikapcsolónak. Ennek a célja, 
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hogy baleset esetén leállítsa a motort, kikapcsolja az elektromos rendszert és az áramot 
biztonságos szintre csökkentse.  
Minden, 72 volt felett működő hajónál a kikapcsolót bele kell építeni az elektromos rendszerbe olyan 
módon, ami az akkumulátor erőt 72 voltos, vagy kisebb egységekre osztja.  
The kikapcsolónak egy dugóból és vezetékből kell állnia. A dugó a belső dugaljhoz kapcsolódik, zárva 
az elektromos áramkört, bekapcsolva az energia ellátást. A vezetéknek két méter hosszúnak, vagy 
ennél rövidebbnek kell lennie, és olyan anyagból kell készülnie, vagy a dugóhoz olyan anyaggal kell 
csatlakoztatni, ami hőkárosodást, pl. olvadást vagy morzsolódást nem szenved.  
Minden biztonsági vezetéket biztonságos módon kell a versenyzőhöz rögzíteni a hajónak a pilótával 
mozgásban töltött teljes ideje alatt.  
Minden alkalommal, amikor az elektromos hajót elindítják, mentik, kikapcsolják a pályán vagy amikor a 
hajót vontatják, a kikapcsolót dugót ki kell húzni a belső dugaljból.  
Figyelmeztető matricát kell elhelyezni a kikapcsoló csatlakozó közelében, valamint alul is a 
csatlakozónál el kell helyezni hasonló távolságban. Célja, hogy figyelmeztesse a mentőket, nehogy ezen 
a ponton ragadják meg a hajót és esetleg ezzel zárják az áramkört.  
Minden kitett meghajtást és vezérműláncot megfelelő burkolattal vagy vagy fedéllel kell ellátni, kellő 
védelemmel.  
A kommutátor borítás javasolt minden elektromos hajón.  
Az elektromos hajók versenyein minden pilóta köteles védőöltözetet viselni.  
 
599.02 – ELEKTROMOS HAJÓK VERSENY SZABÁLYAI  
A verseny álló motorokkal indul. A versenyzők felsorakoznak. Az osztályok és hajótestek az osztályokra 
vonatkozó szabályoknak kötelesek megfelelni.  
Az elektromos hajóknál azok a versenyzők, akik nincsenek síkban (on plane) amikor a vezető hajó eléri 
az előre meghatározott pontot, kötelesek elhagyni a pályát és leállni. A leállítási pontot a versenyzők 
határozzák meg a versenyzői eligazítás előtt. Egy versenyre szóló felfüggesztést kap a szabályt be nem 
tartó versenyző.  
 
600 – CSÚCSOK ÉS TELJESÍTMÉNYEK 
600.01 – ÁLTALÁNOS  
Minden csúcskísérletre és ezek ellenőrzésére az alábbi szabályok vonatkozónak.  
A csúcs személyesen ahhoz a versenyzőhöz tartozik, aki felállította vagy megdöntötte. A csúcsot a 
versenyző neve és nemzetisége szerint jegyzik.  
Tilos minden olyan időverseny, amit kilométer vagy mérföld próbának, vagy más hasonló néven 
neveznek, hacsak nem ezekkel a szabályokkal összhangban bonyolítják le.  
A távolsági és sebességi csúcsokat nem lehet összekapcsolni.  
A csúcsot megkísérlő versenyzőnek semmilyen közvetlen vagy közvetett segítséget nem lehet adni.  
600.02  
Sebességi-, egy órai-, távolsági- és verseny világcsúcsokat az UIM által elfogadott minden nemzetközi 
osztály hajója és jetskije felállíthat. 
600.03  
Az UIM azokat az országos csúcsokat ismeri el, amelyeket a Nemzeti Szövetség által elismert 
nemzeti osztályok hajói állítottak fel (és amely osztályok szabályait az UIM jóváhagyta). Az erről 
kiállított bizonyítvány különbözik a világcsúcsok esetén kiadottól.  
600.04  
A világ abszolút sebességi csúcsát hajóosztálytól függetlenül a világ leggyorsabb embere által 
vezetett hajónak ítélik oda;a csúcsot az UIM szabályok szerint állítják fel, beleértve az UIM által 
bejegyzett biztonsági kabinra vonatkozó szabályt is. A következő szabályok ajánlottak: 509.05 (Hans 
eszköz és ülés); 509.16 (burkolatok); 509.20 (levegőellátás).  
600.05 – ELEKTROMOS HAJÓK CSÚCSAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
Vízi sebességi próbákhoz használat erőforrás kereskedelmi forgalomban beszerezhető, bármilyen 
típusú akkumulátor legyen. A motorok kizárólag egyenáramot használhatnak.  
A hajók vontatása a pályán lévő rajthelyre megengedett, de síkba állásuk eléréshez a vontatás nem 
megengedett. A szabályt megsértő, ilyen segítséget kapó hajót kizárják.  
A rajthely elérése után minden eszközt és segítő személyzetet el kell távolítani a rajthely közeléből.  
Csúcskísérlet közben oda- és visszaút során az akkumulátorok újratöltése és cseréje nem 
megengedett.  
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601 – CSÚCSOKRA ALKALMAS HAJÓOSZTÁLYOK  
601.01  
Világcsúcsot az alábbi gépekkel lehet megkísérelni:  
 - minden U.I.M. sorozat és osztály  
 - az Amerikai Motorcsónak Szövetség osztályai (APBA)  
- Prototípusok  
601.02  
Egy hajó csak a saját osztályában állíthat fel csúcsot.  
601.03 – BEFAGYASZTOTT CSÚCSOK  
Amikor egy osztály úgy módosítanak, hogy csökkentik annak teljesítményét, például:  
 - a hengerűrtartalom csökkentésével,  
 - a kipufogórendszer korlátozásával,  
- az üzemanyag megkötésével,  
- minimális súly bevezetésével,  
- minimális súly növelésével 
 - vagy bármely más módon,  
 
a módosítás életbe lépése előtt felállított rekordokat befagyasztják, és új rekordsorozatot indítanak a 
Sport Bizottság döntésének megfelelően.  
Minden új szabályra vonatkozó javaslatnak, szabályváltozásnak és UIM közgyűlési határozatnak 
tartalmaznia kell az alábbiakat:  
- a csúcsok befagyasztását vagy be nem fagyasztását,  
- a befagyasztandó osztályokat  
- az osztály(ok) befagyasztásának időpontját.  
 
601.04 - MINŐSÍTÉS  
Offshore hajóknál rekordkísérletre az jelentkezhet, aki az UIM Világ- vagy Kontinensbajnokság 
valamelyik versenyén teljesítette a távot és elsőként, másodikként vagy harmadikként érkezett célba 
ugyanabban az osztályban, amelyben rekordkísérletre jelentkezik és azután, hogy az osztályt utoljára 
befagyasztották. 
  
602 – MÉRTÉKEGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA 
602.01 – IDŐ, TÁVOLSÁG ÉS SEBESSÉG  
Egy óra a földi nap egy huszonnegyed része. Jele a „h” betű.  
Egy perc az egy óra egy hatvanad része. Jele az „mn” betűk;  
A másodperc az egy perc egy hatvanad része. Jele az „s” betű.  
tengeri mérföld = nautical mile = nm  
szárazföldi mérföld =statute mile = st.m  
kilométer   = kilometre = km  
tengeri mérföld per óra = nautical mile per hour = knot szárazföldi mérföld per óra = statute mile per 
hour = mph 
kilométer per óra = kilometre per hour = kph  
602.02 – SZÁRAZFÖLDI MÉRFÖLD, TENGERI MÉRFÖLD ÉS KILÓMÉTER  
A szárazföldi mérföld egy angolszász mértékegység.  
A tengeri mérföldet a tengeren használják.  
A knot (csomó) nem hosszegység; a tengeri mérföld/óra sebességet fejezi ki.  
Egy szárazföldi mérföld (st.m) = 5280 láb = 0,8690 nm = 1,609.3 km Egy tengeri mérföld (nm) = 6080 
láb = 1,852 km = 1,150.8 st.m  
Egy kilóméter = 3280.844 láb = 1000 méter  
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604 – KIMÉRT PÁLYA  
604.01  
A rekordokat csak a Nemzeti Szövetség által elismert és az UIM-mel közölt pályákon lehet felállítani, 
ezen szabályokkal összhangban.   
604.02  
A pályát egy elismert intézmény bizonyítványával rendelkező hivatalos felmérője méri le és hitelesíti a 
Nemzeti Szövetség küldöttének jelenlétében.  
A mérést háromszögeléssel vagy elektronikus távolságmérő berendezéssel (EDM) kell elvégezni, és e 
berendezésnek rendelkeznie kell egy obszervatórium vagy hasonló hatóság által kiállított első 
osztályú bizonyítvánnyal. A bizonyítvány nem lehet két évesnél régebbi.  
A hivatalos felmérő két példányban igazolást ad ki, amiben szerepel, hogy a fenti kívánalmakhoz 
szigorúan ragaszkodtak.  
Az igazolást aláírja a felmérő, és ellenjegyzi a Nemzeti Szövetség küldöttje. Az egyik példányt 
megtartja a Nemzeti Szövetség az országos csúcsok nyilvántartásaihoz, a másikat pedig elküldik az 
UIM-nek a világcsúcs nyilvántartásokhoz.  
A csúcskísérletekre kimért pálya egy olyan fix pálya, amit a Nemzeti Szövetség számára jelöltek ki, 
vagy egy különleges alkalomra a versenyző által megnevezett vízen kimértek. A pályát a parton 
rögzített jelek határozzák meg.  
604.03  
Nem tesznek különbséget a tengeren, folyón ill. tavon felállított rekordok között. Csúcskísérletet nem 
lehet végezni a víz folyásirányának megváltoztatása előtt és után eltelt fél óra alatti és közötti 
időszakban (apály-dagály folyásirány változása). 
604.04  
Az ideiglenes pálya kijelölésével kapcsolatban felmerülő költségeket a csúcskísérletet végző 
versenyző fizeti.  
604.05  
Sebességi csúcskísérletnél a pályán egy időben csak egy kísérlet végezhető.  
A kísérletet addig nem lehet elkezdeni, amíg a csúcskísérlet főbírója a pályán lévő megfelelő 
mentőhajókkal nem elégedett.  
605 – SEBESSÉG KISZÁMÍTÁSA  
605.01  
A Nemzeti Szövetség az időmérők által megadott adatokból számítja ki a sebességet. A sebességet 
kilométer per órában és szárazföldi mérföld per órában adják meg akkor is, ha a kísérletet egy tengeri 
mérföld hosszúságú pályán végezték;  
Az egyes futások idejét úgy kapjuk meg, hogy a két időmérő eszköz által mért idő számtani közepét 
vesszük, és ezt a középidőt tizedmásodpercre adjuk meg.  
Ha egy egyik időmérő eszköz megáll, vagy a jelzések egyik elromlik és csak egy időtartamot 
jegyeznek fel, ezt az egyet fogadják el.  
605.02  
Az így kapott időtartamból lehet kiszámolni az egyes futások sebességét. Csak két tizedes jegyig 
számolnak.  
605.03  
A kísérlet sebessége a sebességek számtani átlaga két tizedesjegyig számolva.  
605.04  
Az egy tengeri mérföldön (1nm=  
1.852 km = 1.1508 st.m) felállított sebességi rekordoknál az alábbi állandókat kell használni:  
Ha a t a másodpercben mért idő,  akkor a szárazföldi mérföldben kifejezett sebesség (mph) 4141,9÷t 
és a kilóméterben kifejezett sebesség (kph) 6667,1÷t  
606 - ÉRVÉNYESSÉG  
A rekord csak akkor érvényes, ha a sebesség a korábbi rekordnak legalább 1,003-szerese.  
607 - MOTOROK  
607.01  
A rekordot felállítani ill. megjavítani kívánó hajó fedélzetén ott kell lennie minden, az osztály 
versenyszabályai által előírt tartozéknak és/vagy elemnek.  
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607.02  
Az a hajó, amelyik két különböző osztályra is hitesítve van, mindkét osztályban felállíthat világcsúcsot, 
de csak két külön kísérlet során.  
607.03  
A rekordkísérlet után azonnal le kell zárni a motor(ok)at egy megkülönböztető pecséttel, a kísérleteken 
résztvevő hivatalos személyek jelenlétében.  
607.04  
A kísérletet követő 48 órán belül a két műszaki bírónak ellenőriznie kell, hogy a hajótestek, motorok és 
felszerelések megfelelnek osztályuk előírásainak, és ezen a vizsgálaton jelen kell lennie a Nap 
Felelősének vagy a Nemzeti Szövetség erre kijelölt tisztviselőjének.   
607.05  
Egy UIM osztály csúcsdöntési kísérleténél a motor zajszintje nem haladhatja meg az engedélyezett 
zajszintet (504. pont).  
607.06  
Csúcskísérlet közben kötelező zajszintmérést végezni. A mérések eredményét fel kell tüntetni a 
műszaki bírók UIM-hez küldött aláírt jelentésében.  
608 – SZERVEZÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM 
608.01  
Minden rekordkísérletre vonatkozó kérelmet legalább egy héttel a kísérlet előtt írásban kell benyújtani 
a Nemzeti Szövetséghez, és csatolni kell a Nemzeti Szövetség által előírt díjat.  
A Nemzeti Szövetség kérelmezi az UIM-nél a rekordok elismerését.  
608.02  
Csak az UIM-hez társult Nemzeti Szövetségek közvetlen ellenőrzése mellett felállított rekordok 
érvényesek.  
608.03  
Minden Nemzeti Szövetség maga dönt a területén felállítandó rekordokra vonatkozó kérelmekről. A 
Nemzeti Szövetség visszautasíthatja a kérelmet, de ezt írásban meg kell indokolnia.  
A Nemzeti Szövetség közli a rekordengedély érvényességi idejét.  
608.04  
A versenyzőnek kötelessége, hogy felelősséget vállaljon minden, a kísérlethez szükségesnek ítélt 
biztonsági intézkedésért.  
A hivatalos személyek nem vállalnak semmilyen felelősséget, ők csak rögzítik az eredményeket és 
biztosítják a szabályok betartását.  
609 - TISZTVISELŐK  
609.01  
A Nemzeti Szövetség hivatalos megfigyelőt jelöl ki, valamint további megfelelően képzett embereket a 
hivatalos tisztségek betöltésére.  
Az így kinevezett hivatalos személy csak azt a funkciót töltheti be, amire kinevezték. Maga a 
tisztségviselő nem állíthat fel csúcsot.   
609.02  
A hivatalos időmérők és a hivatalos személyek szolgálataikért a Nemzeti Szövetség által megállapított 
összegű díjazásban részesülhetnek.  
609.03  
Az időmérést csak azok az időmérők és hivatalos személyek végezhetik, akiket az adott Nemzeti 
Szövetség elismert és felhatalmazott.  
A felhasznált stopperóráknak vagy más műszereknek egy obszervatórium vagy más hasonló hatóság 
által kiállított első osztályú bizonyítványra van szükségük. Ez a bizonyítvány nem lehet két évesnél 
régebbi.  
Minden időmérő a rekordkísérletről egy általa aláírt és a hivatalos megfigyelő által ellenjegyzett 
jelentést nyújt be a Nemzeti Szövetséghez.  
609.04 
Lehorgonyzott vagy versenyző hajó fedélzetén nem lehet időmérést végezni.  
610 – GYORSASÁGI REKORDOK  
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610.01  
Osztályonként csak egy világcsúcs létezik. Ez a csúcs felállítható tengeri mérföldön, szárazföldi 
mérföldön vagy kilóméteren, jetskiknek a táv 500 méter is lehet.  
610.02  
A pályán mindkét irányban egymás után egyszer mennek végig.  
A pályát két végén szilárd anyagból készült, a parton felállított, szabályos megkülönböztető jeggyel 
ellátott oszloppal kell jelölni. A két oszloppárt összekapcsoló két vonal egymással párhuzamos és a 
kimért pálya vonalára merőleges. Irányjelzések bárhol elhelyezhetők.  
90o  1 mérföld 90 o 
1 kilométer  
1 szárazföldi mérföld  
610.03 
Széles folyókon és tavakon a pálya szélességét a pálya két végén két-két egymástól száz méterre 
lehorgonyzott bójával lehet jelezni. A hajóknak ezen bóják között kell elhaladni.  
610.04  
Az időmérést két fotoelektromos, optikai szkennelő kioldóval, video vagy hasonló rendszerrel 
kell végezni, ezeket a mérendő táv két végén helyezik el olyan módon, hogy teljes 
pontossággal meg lehessen határozni azt a pillanatot, amikor a hajó orra áthalad a figyelt 
időzítő jeleken (610.02). A rendszereket egymással össze kell kötni és kioldani a két időzítőt 
(óra). Az időmérés századmásodpercre történik. 
A hivatalos rekord idő a két időmérő eszköz által mért érték átlaga.  
Minden poszton egy időmérőnek és egy időmérő megfigyelőnek kell lennie.  
Minden kísérlet időpontját fel kell jegyezni.  
A két futás között eltelt idő nem lehet 20 percnél hosszabb, kivéve a vízsugárhajtású kísérleteknél, 
ahol a megengedett szünet egy óra.  
610.05  
A versenyző meghibásodás vagy egyéb ok miatt a kísérletet újra kezdheti ill. a hajót vagy motort 
leállíthatja a futások között.  
Ha azonban kísérletet nem hajtották végre a Nemzeti Szövetség által kitűzött kezdési időtől számított 
négy órán belül, az erre illetékes személy a kísérletet leállíthatja.  
611 – TÁVOLSÁGI REKORDOK  
611.01  
A távolsági rekordokat a farmotoros sorozatokban egy összesen 12 tengeri mérföldes, egyéb 
sorozatokban összesen 24 tengeri mérföldes ill. jetksiknél 6 tengeri mérföldes pályán állítják fel.  
611.02  
Távolsági rekordok esetén a pályát oda-vissza egymás után páros számban teszik meg, és a fordulók 
nem számítanak bele a távolságba.  
A távolsági rekord pályája lehet:  
- a sebességi csúcs felállítására kialakított pálya;  
-egy legfeljebb három tengeri mérföldes egyenes vonalú pálya, ahol a legalább 135o-os kanyaroknál 
szükség esetén bójákat lehet elhelyezni. 
A sarkoknál elhelyezett bójákat mindig meg kell kerülni.  
611.03  
A pályát a két végén betonba állított oszlopokkal kell megjelölni.  
611.04  
Az időmérés tizedmásodpercre történik.  
A távolsági csúcsok időmérését a rajtvonalnál álló időmérő végzi két órával. Két hivatalos személy van 
a segítségére, az egyik vele van, a másik a pálya másik végén.  
611.05  
A távolsági csúcskísérletek alatt tilos leállítani a motort ill. a hajót.  
612 – IDŐTARTAM CSÚCSOK  
612.01  
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Az UIM az alábbi nemzetközi és országos csúcsokat ismeri el:  1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 és 24 óra minden az 
UIM által elismert sorozatban.  
Az előre bejelentettnél rövidebb időtartamú csúcsok hitelesítése csak abban az esetben lehetséges, 
ha a fenti szabályban előírt határok egyikének megfelelnek.  
612.02  
A pálya állomástól állomásig nem lehet hosszabb 6 tengeri mérföldnél, azaz oda-vissza tizenkét 
mérföldnél, kizárólag jetski-k számára a távolság állomástól állomásig lehet 3 tengeri mérföld, ami 
oda-vissza 6 mérföldet jelent.  
612.03  
A pálya két végét betonba állított oszlopokkal kell megjelölni.  
612.04  
A hajót egynél több személy is vezetheti, de nevüket fel kell tüntetni a csúcs iránti kérelemben.  
612.05  
A fedélzeten elvégezhető javításokat és beállításokat meg lehet csinálni a pályán.  
A kísérlet során ugyanazt a motort és hajótestet kell használni.  
A fedélzeten el nem végezhető javításokat, a tankolást és a vezetők cseréjét viszont az ellenőrző 
állomáson, hivatalos személy felügyelete mellett kell végrehajtani.  
612.06  
A kísérlet során a hajó állási idejét is beleszámítják az eltelt időbe.  
A fordulók a pálya részei, következésképpen az időmérésbe is beletartoznak.  
612.07  
Az időmérést egy vagy több, a rajtnál lévő időmérő végzi két időmérő eszközzel. Az időmérőnek két 
segítője van, az egyik vele van, a másik a pálya másik végén.  
612.08  
A versenyző egy kísérlet alatt több különböző időtartam csúcsot is felállíthat az egymás utáni körök 
legjobb sorozatának kiválasztásával.  
612.09  
A hajónak át kell haladnia a célvonalon annak a körnek a végén (az utolsó kör), amelyik alatt letelt a 
csúcsidő.  
Ennek az utolsó körnek kiszámítják az átlagsebességét, és a még lefutandó időnek megfelelő 
távolságot hozzáadják az utolsó előtti körben megtett távolsághoz.  
Az eredményt az időtartam alatt megtett távolság és a táv átlagsebessége mutatja.  
612.10  
Példa egy hat tengeri mérföldes bázisú, azaz tizenkét tengeri mérföld (nm) hosszú körön lebonyolított 
kétórás csúcsra:  
12 tengeri mérföld (nm) x 1.1508 = 13.81 szárazföldi mérföld (st.m)  
a hajó teljesít 8 kört 1h 54mn 40s alatt = 110.48 st.m  
a 9. kört teljesíti 13mn 50s alatt = 830 s többletfutás 5 mn 20s = 320 s többlefutás alatti táv = 13,81 
st.m: 830x320 = 5.32 st.m  
Teljes táv 2 óra alatt = 115.80 st.m  
Átlagsebesség: = 115.80 ÷ 2 = 57.90 mph  
613 – VERSENYEN ELÉRT VILÁGCSÚCSOK  
613.01  
Az UIM világcsúcsot ismer el minden UIM pályaverseny osztályban 3, 5, 10 és 15 szárazföldi mérföld 
hosszúságú versenyen.  
Egyéb más csúcsot nem lehet felállítani a verseny alatt.  
Csak a korlátozás nélküli hidroplánok jogosultak 1 szárazföldi mérföldes csúcsot felállítani:  
- egy körös pályán (APBA Gold Cup versenyeken két kör) kvalifikáció vagy verseny közben,  
- verseny közben a teljes futam átlagsebességét nézve.  
614 – TELJESÍTMÉNY IGAZOLÁSA  
614.01  
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Az UIM teljesítmény bizonyítványokat adhat ki a legfontosabb nemzetközi trófeák versenyei során 
elért legjobb futamokért.  
614.02  
Az ezekre vonatkozó kérelmet azon ország Nemzeti Szövetségének kell kérelmeznie, ahol a versenyt 
rendezték, és egyben ők igazolják ez eredmények, az időmérés, a pálya és az osztály pontosságát.  
614.03  
Az UIM csak azokat az eredményeket fogadja el, amelyek jobbak a korábbi teljesítményeknél.  
614.04  
A teljesítmény bizonyítvány illetékének összegét évente határozza meg a Közgyűlés.  
614.05  
Az UIM adhat ki teljesítmény bizonyítványt az UIM osztályokban nem szereplő hajó sebességi 
kísérleteiért is. Ezeket a kísérleteket azonban az UIM szabályoknak megfelelően kell lebonyolítani.  
Az UIM teljesítmény bizonyítványt ad a széria hajók sorozatának azon tagjainak, amelyek a csúcsokra 
vonatkozó szabályok szerinti sebességi-, időtartam-, távolsági- és verseny alatti csúcsokat állítottak fel 
vagy döntöttek meg.  
 
614.06  
Ezen teljesítmények esetén nem lehet eltávolítani semmilyen, a hajó építője által adott hajtótartozékot 
vagy kényelmi felszerelést, mert ezek kötelezőek a versenyzéshez.  
Az UIM teljesítmény bizonyítványt adhat ki bármelyi offshore osztályban akár nemzetközi, akár 
országos tengeri versenyen, megfelelően mért futás során elért teljesítményért.  
615 -  A CSÚCSOK HITELESÍTÉSE  
615.01  
Csak az UIM által hitelesített csúcsok tekinthetők világcsúcsoknak.  
Csak az UIM-hez társult Nemzeti Szövetség közvetlen felügyelete alatt beállított csúcsok ismerhetők 
el.  
615.02  
Ha a csúcsot két Nemzeti Szövetség területén állították fel, annak a Nemzeti Szövetségnek a 
csúcsaként jegyzik be, ahol a rajt volt.  
A csúcskísérlet megtörténte után a Nemzeti Szövetség fax útján közli, majd levélben megerősíti azt az 
UIM Főtitkára felé.  
Az információ nem bír hivatalos jelleggel, és csak az arra igényt tartó Nemzeti Szövetségeknek 
továbbítják, az értelmetlen kísérletek elkerülése érdekében.  
615.04  
Az időmérőknek és a műszaki bíróknak ki kell tölteniük a hivatalos UIM csúcsbejelentő nyomtatványt, 
amit aláírásával hitelesítenie kell a Nap Felelősének, és amit a csúcskísérletet követő három napon 
belül el kell küldeni a Nemzeti Szövetségnek, az APBA által felügyelt osztályoknál pedig hét napon 
belül.  
A Nemzeti Szövetség továbbítja a hitelesítésre vonatkozó kérelmet a többi szükséges irattal együtt az 
UIM felé a csúcskísérletet követő nem több mint 4 héten belül, az APBA által felügyel osztályoknál 
tizenhat héten belül.  
615.05  
Az UIM által elbírálandó hitelesítési kérelemnél a Nemzeti Szövetségnek el kell küldenie:  
-a pályarajzot, ha még nincs az UIM birtokában,  
- a kitöltött hivatalos UIM csúcsbejelentő nyomtatványt, amelynek tartalmaznia kell a Nemzeti 
Szövetség számításait,  
- a hajó mérethitelesítési bizonyítványának másolatát,  
- egy a hajóról készült menetközbeni felvételt, a kép hátoldalán feltüntetve a színeket, feliratokat, stb., 
valamint a versenyző nevét, a hajóosztályt és az elért sebességet,  
- a bírók teljes nevét, de legalább az időmérők, mérők, mentő tiszt, a Nap Felelőse és a megfigyelő 
nevét,  
 
- offshore hajóknál az UIM 601.04 szabálynak megfelelően a hajó által elért kvalifikációs 
eredményeket,  
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-apály és dagály által érintett vizeken végzett csúcskísérleteknél a pályán a vízfolyás iránya 
változásainak idejét jelző számításokat és az információ forrását,  
-az előírt díjról szóló csekket.  
615.06  
A hitelesítési díjat évente határozza meg a Közgyűlés.  
615.07  
Az UIM hivatalos visszaigazolását megelőzően sem a versenyző, sem más személy nem publikálhatja 
ill. publikáltathatja, nem terjesztheti ill. terjesztetheti a kísérlet eredményeit, amíg a Nemzeti Szövetség 
küldöttje írásban ki nem adja az eredményeket az időmérők jelenlétében lezajlott számítás 
ellenőrzése után.  
Ezen hitelesítést követően is csak úgy lehet publikálni az eredményeket, hogy maga az értesítés mellé 
ugyanakkora és ugyanolyan betűtípussal odaírják: „Az UIM hivatalos jóváhagyásával”.  
A fenti szabályok figyelmen kívül hagyása automatikusan a csúcs elismerésének visszavonását vonja 
maga után. A Nemzeti Szövetség megbüntetheti a felelősöket. 
  
615.08  
Az UIM évente kiadja a világcsúcsok listáját, az esetleges változásokat pedig hírlevél formájában 
azonnal megküldi.  
Az UIM minden világcsúcsról nyilvántartást vezet és minden új csúcs esetén bizonyítványt küld.  
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700 - KÖRNYEZETVÉDELEM  
701 - ZAJSZINT  
Minden versenyző maga felel azért, hogy a motor zajszintje soha nem lépje túl az 504. pont szerint 
megengedett szintet.  
ZAJSZINT ELLENŐRZÉS 
Minden verseny és csúcskísérlet rendezője felelős az 504. szabály szerinti zajszint-ellenőrzésért.  
 
702 - EMISSZIÓ  
Az emisszió minimálisra csökkentése érdekében minden versenyzőnek ajánlott az ólommentes 
üzemanyag és biológiailag lebomló kenőolaj használata.  
 
703 - TANKOLÁS  
Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy üzemanyag vagy olaj ne ömöljön ki. A földre ömlést meggátló 
abszorbciós szőnyeg használata kötelező.  
 
704 – KÖRNYEZETVÉDELEM A VERSENY TERÜLETÉN  
704.1  
Minden szervező köteles kinevezni egy felelős személyt vagy személyeket aki(k)nek minden 
szükséges intézkedést meg kell tenni az egész verseny területén – beleértve a nézőteret is – a 
környezet védelme érdekében.  
 
704.2  
Nagy szemétgyűjtőket kell elhelyezni a depó területén, ahova a szemetet, mint pl. a dobozokat, 
tartóedényeket, olajos hulladékot ki lehet dobni.  
Egy ember felelős mindezekért és a verseny után a helyi hatóságokkal együttműködve ezek megfelelő 
elszállításáért. 
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800 – KUPÁK ÉS DÍJAK  
800.01 – NEMZETKÖZI KUPÁK  
A Nemzeti Szövetség köteles megküldeni az UIM Titkárságának nemzetközi kupa szabályzatának, 
évkönyveinek, hivatalos alapszabályzatának és egyéb kiadványainak egy példányát. Ezek a 
dokumentumok minden Nemzeti Szövetség rendelkezésére állnak. 
801 - ALFRED BUYSSE KUPA  
Az  Alfred Buysse Kupa örökös.  
A jelenlegi szabályokat az adományozó, utána pedig a Közgyűlés módosíthatja.  
A kupa birtokosának kell gondoskodnia egy évig a biztonságos megőrzésről, majd személyesen kell 
visszaszolgáltatnia a Nemzeti Szövetségnek.  
A nyertesnek adott két emlékplakett a nyertes tulajdonában marad.  
A kupát az a versenyző kapja, aki a legtöbb pontot szerezte a Sport Bizottság által felsorolt, címet adó 
nemzetközi versenyeken. A Bizottság határozza meg, hogy a versenybe mely nevezett osztályok 
számítanak bele.  
Csak azokat a pontokat veszik figyelembe, amelyeket az egyes versenyek első öt helyezettje 
november 1-től október 31-ig szerzett, és amely versenyek eredményeit a Nemzeti Szövetségek 
szabályokat közöltek az UIM Titkárságával.  
Az UIM Titkárság a beérkezés utáni első körlevélben közli az eredményeket.  
Az érdekelt Nemzeti Szövetségeknek az év eleje előtt jelezniük kell, hogy az országukban tartott mely 
találkozók számítanak bele a kupa pontversenyébe.  
A verseny után két héten belül az UIM Titkárságra el kell küldeni minden eredményt, ami beleszámít a 
kupába.  
802 - JOHN WARD DÍJ  
A díjat 1925-ben alapították, értéke 762 €. Az alapot számos adakozó és a társult Nemzeti 
Szövetségek adták össze.  
A díjat a farmotoros versenyhajók 0 500-as osztályának adják, de a Tanács egy évvel korábbi döntése 
alapján egy másik osztálynak is odaítélheti.  
A John Ward díjért csak olyan versenyzők indulhatnak, akik rendelkeznek a Nemzeti Szövetségük 
által kiadott versenyzői engedéllyel.  
A John Ward díjért évente futnak egy nemzetközi címet adó találkozón.  
Évente csak egy verseny folyik a John Ward díjért.  
Ezt a versenyt nem lehet összekapcsolni más nevű kupa vagy díj elnyerésével. Azonban a szervezők 
adhatnak kupákat és díjakat a versenyzőknek.  
A John Ward díj örökös. A szervezők a nyertesnek ajándékként egy “John Ward Trophy - Anno...” 
feliratú serleget adnak.  
Mivel a díj törékeny, az Egyesület úgy döntött, hogy többet nem adják át a győzteseknek.  
A verseny körpályán folyik, két egyenként 9 km-es ill. 5 tengeri mérföldes futamban. A helyezések 
szerinti pontrendszert lásd a versenyszabályok 318.01 cikkelyénél. Holtverseny esetén az eltelt 
összidők számítanak.  
A szervező bizottságnak haladéktalanul továbbítania kell az eredményeket az UIM Titkárságára.  
Ha a szervezést vállaló Nemzeti Szövetség a versenyt nem tudja megrendezni, azonnal értesítenia 
kell az UIM Titkárságát, ami ezután a szervezést felajánlhatja másik Nemzeti Szövetségnek.  
A díj az UIM tulajdona marad.  
Ha az UIM feloszlik, az alapszabályzat szerint megtartandó rendkívüli közgyűlés dönti el, hogy mi 
történjék a díjjal. 
A díj odaítéléséval kapcsolatos bármilyen vitát a Nemzeti Szövetségnek az UIM elé kell terjesztenie. 
Az UIM döntése végleges.  
A jelenlegi szabályokat csak az UIM Közgyűlése változtathatja meg.  
A találkozó szervezésének odaítélése a társult nemzetek francia nevének ábécésorrendben való 
forgása alapján történik.  
Ha egy nemzet lemond a szervezésről, a sorrendben következőt kérik fel rá.  
Ha egy nemzet egy adott évben a versenynaptárban rendezőként szerepel, de a versenyt nem tartja 
meg, a körforgás szempontjából úgy tekintik, hogy az adott nemzet rendezett versenyt.  
A John Ward díj odaítélését a bajnokságoknál előírt feltételek szerint kell megtenni.  
803 - BOUCQUEY DÍJ  
A Buysse kupával megegyező szabályok érvényesek.  
O 850-es osztályra vonatkozik.  
804 - DIETER KONIG EMLÉKVERSENY  
A versenyt az F500-as osztály részére rendezik. Az összesítésben az első három helyen szereplő 
versenyző egyenként arany-, ezüst- és bronz érmet kap.  
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805 - JOHN HILL EMLÉKVERSENY  
A John Hill Emlékverseny díjának másolatát minden évben a Formula 1 Világbajnokság utolsó európai 
versenyén adják át. A díj elnyerésének feltétele a „sportszerűség”, odaítéléséről az F-1 Bizottság dönt. 
Az eredeti díjat az UIM székhelyén őrzik.  
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900 –UIM SZABÁLYOK A FOLYÓN ZAJLÓ MARATONI VERSENYEKRE  
900.1 – ÁLTALÁNOS    
1 A folyón zajló maraton a P és PR osztályok részére egynapos verseny, illetve többnapos 
motorcsónakverseny, amelynek során naponta előre meghatározott távot tesznek meg a versenyzők 
kijelölt helyen éjszakai megállással, ahol lehetőség van tankolásra, javításra és szükség esetén 
pihenésre. Az a hajó a győztes, amelyik a legrövidebb idő alatt teljesíti a teljes előre 
meghatározott távot.  Lesz egy összetett győztes (első, második és harmadik helyezések), azok a 
hajók, amelyek minden szakasz rajtjánál és céljában ott voltak saját erejükből, mindezt a legrövidebb 
mennyiségű időn belül érték el, osztályra való tekintet nélkül (hajót és/vagy versenyzőt cserélni tilos).  
2 A nemzetközi versengés nyitott minden, a 900.15 cikkelyben említett osztály számára. 
Címeket csak ezen osztályok kapnak. Más helyi osztályokat meghívhat a Nemzeti Szövetség vagy a 
folyón zajló maraton versenyek szervezője is, ha így történik, az osztályokat és a motor 
teljesítményeket fel kell tüntetni a versenykiírásban.  
3 Lehetőség van nevezési díj kikötésére minden osztálynál, azoknál is, amelyek nemzetközi 
UIM címmel vannak felruházva; ezt a versenykiírásban jelezni kell.  
4 A szervezők kötelesek verseny kiírást küldeni a folyón zajló maratoni versenyről a többi 
Nemzeti Szövetségnek, valamint az UIM Irodának, a verseny előtt legalább 90 nappal.  
 
900.2 – ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK  
1 A folyón rendezendő maratoni versenyekre az itteni és az UIM körversenyekre vonatkozó 
szabályainak 100-as, 200-as és 400-as csoportjai érvényesek.  
2 Ha ellentmondás van a körversenyekre vonatkozó és az itteni szabályok között, akkor a 
maratoni versenyekre vonatkozó szabályok mérvadóak.  
3 Nemzetközi verseny szervezői csak abban az esetben térhetnek el az UIM 100-as, 200-as és 
400-as csoportjainak szabályaitól, ha azt a Nemzeti Szövetség, biztonsági vagy környezetvédelmi 
előírások megkívánják, ill. ha a szervezők általánosságban úgy látják, hogy ezek nem alkalmasak 
folyón rendezendő maratoni versenyre. Ezek az eltérések azonban csak akkor alkalmazhatóak, ha a 
verseny kiírásban szerepeltek. 
 
900.3 - VERSENYPÁLYA  
1 A versenypályának olyan hosszúnak kell lennie, hogy legfeljebb hat nap versenyzéssel 
teljesíthető legyen, nem számítva az esetleges pihenőnapokat, amelyek a versenynapok legfeljebb 
50%-át tehetik ki. A verseny minimális időtartama két nap (kivéve a felfújható hajókat – egy nap, ld. 
900.1 cikkely), leszámítva egy lehetséges pihenőnapot.  
2 A napi versenytávot legalább két részre lehet osztani, és a táv teljesíthető ugyanazon vagy 
különböző folyókon. A szervezőknek a szakaszok között elegendő időt kell biztosítaniuk, hogy a 
versenyzők elérjék a célt, az időnek arányosnak kell lennie a szakasz hosszával. Ezt az időt fel kell 
tüntetni a verseny kiírásban, és meg kell erősíteni a versenyzői eligazításon minden egyes nap 
és/vagy szakasz esetén. Amennyiben a versenypálya két vagy több szakaszból áll, az egyes 
napokon teljesítendő távot úgy kell meghatározni, hogy azt teljesíteni lehessen a területre vonatkozó 
napfelkelte és napnyugta hivatalos időpontjai között.    
3 A versenypályának nem kell az UIM által hivatalosan bejegyzettnek és felmértnek lennie.  
4 A folyón rendezendő versenyt csak I, II és III. osztályokba sorolt folyókon lehet tartani. A 
folyón a körülmények az év során időről időre változhatnak. A verseny kiírásban a verseny minden 
egyes szakaszán vonatkozóan meg kell adni a folyó besorolását.  
5  A Verseny Bizottság a napi versenyt 24 órával elhalaszthatja nem megfelelő időjárási 
körülmények vagy a folyó állapota miatt. A 309.01 és 309.02 szabályoknál leírt eljárásokat kell 
követni.  
 
900.4 - LEGÉNYSÉG  
1.  Minden versenyhajónak legalább 2 fős legénységgel kell rendelkeznie, akik közül az egyiket 
hajóvezetőként jelölnek meg a nevezési lapon.  
A hajóvezetőnek rendelkeznie kell a Nemzeti Szövetsége által kiadott érvényes versenyzői 
engedéllyel.  
2. Minden csapattag teljes nevét, életkorát és lakcímét közölni kell a szervezőkkel, amikor 
hivatalosan elküldik a nevezést.  
3. A vezetőn kívül a csapattagok személye nem változhat a verseny során, hacsak a 
versenybíróság nem adja kifejezett beleegyezését a változtatáshoz, kivéve a versenyzőt, akit nem 
lehet lecserélni.  
4. Minden csapatban ki kell jelölni egy kapitányt a csapattagok közül, aki felelős a hajóért és 
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legénység minden cselekedetéért. Minden versennyel kapcsolatos ügyet a kapitány útján kell közölni.  
5. A csapattagság alsó korhatára 18 év, fiatalabb csapattagok (16 éves és idősebb) csak szülői 
és/vagy gondviselői engedéllyel versenyezhetnek.  
 
900.5 - FELSZERELÉS  
Egy hajó versenyzéséhez az alábbi felszerelések szükségesek:  
a)  legalább két evezőlapát  
b)  legalább két kötél, egyik 12 mm átmérőjű és 10 m hosszú, vontatáshoz, valamint egy legalább 
10 mm átmérőjű és 15 m hosszú kötél, ennek a kötélnek az egyik végén egy úszó eszköznek kell 
lennie és a másik végét a versenyhajó szerkezetéhez kell erősíteni.   
c)  Zászlók: piros és sárga, egyenkénti méretük legalább 400 x 600 mm (16 x 24 inches) egy 
legalább 800 mm hosszú póznához erősítve.  
d)  elsősegélynyújtó készlet  
e)  szerszámkészlet a szükséges szerszámokkal  
f)  két azonnal hozzáférhető tűzoltókészülék (BC vagy annak megfelelő besorolással) 
biztonságosan a hajóhoz erősítve, kapacitásuk egyenként legalább 2 kg. Ajánlatos állandó tűzoltó 
rendszert használni tűzkioltó gombbal, a legénység számára könnyen elérhető helyen.   
Minden tűzoltókészüléken kell lennie szabványos jóváhagyó cimkének és/vagy bizonyítványnak, mely 
szerint az utóbbi 12 hónapban a felülvizsgálat megtörtént.  
g)  Mentőmellény a legénység minden tagja számára, legalább a 205.06 cikkelyben megadott 
specifikációnak megfelelően.  
h)  minden csapattag számára a 205.07 szabályban előírt bukósisak.  
i)  Gyúlékony anyagú, plasztik vagy nejlon anyagból készült ruhát a csapattagok csak a 
versenyruha felett viselhetnek, csak időjárási okok esetén. A versenyruhat egy vagy kétrészes öltözet, 
amely gyapjúból vagy pamutból készült, égéskésleltető anyag használata erősen javasolt. Szokásos 
hosszúságú nadrágot és hosszú ujjú felsőt kell viselni.  
j)  A sisakot és a mentőmellényt összekötő szíjak vagy oldalsó szíjak és/vagy Hans eszköz 
használata erősen ajánlott.  
k)  A legénység szemvédő eszközt köteles használni a verseny alatt, ajánlott, hogy ütésálló 
anyagból készüljön (műanyag szemüveg vagy teljes arcot védő maszk).  
l)  Zárt tűzvédelmi maszkok (balaclavas) használatát nem javasoljuk a legénységeknek.  
m) Minden nagyobb darabot, ami ütközéskor elmozdulhat úgy kell elhelyezni és/vagy rögzíteni, hogy 
ne mozoghassank a legénység irányába, és ezeket olyan módon kell rögzíteni, hogy vészhelyzet 
esetén elérhetőek legyenek.  
n) Hátsó visszapillantó tükrök használata erősen ajánlott. 
 
900.6 – MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
1.  Az üzemanyagtartályokra az alábbi előírások vonatkoznak:  
a)  A külső farmotoroknál használt hordozható üzemanyagtartályok gyorsan szétkapcsolható 
csatlakozóval rendelkezzenek, hogy a tartályokat a hajótól távol lévő helyen is fel lehessen tölteni  
b)  az üzemanyag tartály megfelelően földelni kell. Kell lenni rajta egy legalább 50 mm átmérőjű 
szájnak, amihez az üzemanyagkanna illeszthető. Ezt a szájat a rögzíteni kell a hajóhoz.  
c) a beépített üzemanyagtartálynak megfelelő szelőzést kell biztosítani a hajón kívülre  
d) minden üzemanyagtartályt biztonságosan rögzíteni kell.  
2. Minden a hajóból kivezető vízkieresztő nyílást vízszintesen vagy lefelé kell irányítani.  
3. Minden propeller hajtotta hajóban lennie kell automatikus gyújtásmegszakítónak, ami azonnal 
leállítja a motort, ha a vezető kiesik a hajóból.  
4. Teljesen zárt beépített motoroknál a hajófenékben lennie kell egy ventilátornak.  
5. Ajánlatos, hogy minden karburátornál vagy indukciós bemeneti nyílásnál legyen lángoltó 
berendezés. Ennek mindig rajta kell lennie a motoron, ha a motor jár.  
6. Minden mozgó mechanikai alkatrészt, mint a hajószíjakat, vezérműtengelyeket, görgőket 
biztonsági fedéllel kell ellátni.  
7. Minden belmotoros hajón és farmotoros hajón lennie kell akkumulátor izoláló kapcsolónak. A 
kapcsoló legyen hozzáférhető a legénység számára, jelzése egy piros háromszög, 75 mm-es 
oldalakkal.  
8. Éles dolgok és kiálló részek nem lehetnek a hajónak azon a részén, ahol a legénység a 
verseny közben tartózkodik, az 509.09 szabálynak megfelelően.  
9. Ajánlatos, hogy a kormánykábelek flexibilis rozsdamentes acélhuzalból legyenek, legkisebb 
átmérője 4,7 mm. Szintén ajánlatos, hogy a vezetékek a kormánykeréktől a hajó vége felé a hajótest 
közepén át fussanak, olyan módon, hogy visszaúzásuk esetén elkerülhető legyen, hogy a legénységet 
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megüssék.  
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900.7 – MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK  
1 A motorokat, hajótesteket és egyéb felszereléseket megvizsgálják a verseny előtt és bármely 
szakasz befejezése után, biztosítandó a jelen szabályok betartását. A műszaki átvételt az erre kijelölt 
műszaki bírók végzik, akik jelentik a szabálytalanságokat, vagy azt, hogy minden szabályszerű.  
2 A motorblokkot egyedi azonosító jellel lehet ellátni, hogy megkönnyítsék a 900.8.13 szabály 
betartatását.  
3 Minden versenyző és kísérő hajónak részt kell vennie műszaki és biztonsági ellenőrzésen a 
verseny előtt. Minden felszerelésnek készen kell állnia a műszaki ellenőrzésre a kijelölt helyen és idő 
alatt. Ha bármilyen felszerelést szabálytalannak találnak, vagy ha a kapitány vagy a versenyző nem a 
szabályokban leírtak vagy azok szelleme szerint cselekedett, a versenybíróság törölheti a nevezést. A 
felszerelés pótlása vagy helyettesítése a verseny rajtja előtt még megengedett. A verseny rajtja viszon 
e miatt nem halasztható.  
4 A verseny utoló szakaszán a célbaérkezés után a versenyzőknek azonnal jelentkezniük kell 
hajójukkal és motorjukkal a műszaki bírónál a versenybíróság által kijelölt helyen.A hajók és motorok 
mindaddig itt maradnak, amíg a műszaki bírók engedélyt nem adnak az elszállításra. Azt a 
versenyzőt, aki nem tesz eleget a műszaki főbíró utasításainak, vagy aki a szabályok által előírtakat 
megsérti, a versenybizottság kizárhatja a versenyből.  
5 A műszaki főbírónak joga van arra, hogy a verseny befejezése után bármely versenyzőt 
ellenőrzés és/vagy mérés céljából hajója vagy motorja szétszerelésére utasítson az arra kijelölt 
helyen. A motor vizsgálatakor a műszaki főbíró mércével vagy műszerrel mérheti a motor 
teljesítményét (ha van megfelelő eszköze), amennyiben a motor teljesítménye a fölső határon van, 
saját maga dönti el, hogy a motort szét kell-e szerelni, vagy nem. A hajó vagy a motor szét- és 
összerelésének költségeit az óvást emelő fél fizeti.  
6.  Azt a hajót, amelyről a műszaki ellenőrzés megállapította, hogy a motor teljesítménye miatt 
nagyobb osztályban kellett volna versenyeznie, a versenybizottság kizárja a versenyből.  
7.  Ha baleset történi, a műszaki bíró minden hajót ellenőriz és ő engedélyezi a folytatást. 
Amelyik hajó nem kapja meg az engedélyt, nem folytathatja a versenyt.  
 
900.8 ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYOK  
1.  Definíciók:  
a)  Versenypálya: a versenybíróság által kijelölt azon folyók, vízfelületek, és/vagy ezek bizonyos 
részei, amelyek az első rajtvonal és az utolsó célvonal között vannak.  
b)  Szakasz: a versenypálya azon részlete a rajtvonal és célvonal között, amelyet a versenypály 
bármely részén kijelöltek.  
c)  Rajtvonal: olyan képzeletbeli kb. egy méter széles sáv, amely a rajtzászlót tartó verenybírótól 
a folyón vagy vízen keresztül fut a főbíró által a napi eligazításon ismertetett módon. 
 (1) A rajtvonal előtt lenni annyit jelent, mint az adott szakaszra vonatkozóan a rajtvonal és a célvonal 
között lenni.  
 (2) A rajtvonal mögött lenni azt jelenti, hogy az adott napra kijelölt szakaszon kívül lenni.  
d)  Indítási terület: a rajtvonal után közvetlenül elhelyezkedő terület, amelynek a rajtvonaltól 
legalább kb. 70 méter nagyságúnak kell lennie.  
e)  Felkészülési terület: az indítási terület mögötti rész ésszerű határokon belül.  
f)  Célvonal: olyan képzeletbeli, kb. egy méter széles sáv, amely a célbírótól hozzávetőleg a 
partra merőlegesen fut keresztül a vízfelületen. A célvonal helyét az összes szakasz előtt tartandó 
versenyzői eligazításon ismertetni kell. 
g)  Saját erejéből: A hajó mozgásban van anélkül, hogy más, motorral hajtott jármű vagy gép 
segítené. Egy szakasz megkezdésekor nem szabad kihasználni a vízáramlást és a legénység sem 
evezhet. A szakasz befejezésekor szabad kihasználni a vízáramlat keltette mozgást és/vagy a 
legénység is evezhet azzal a feltétellel, hogy a hajó a teljes szakaszt külső segítség igénybe vétele 
nélkül teljesítette. Ezt a szabályt a versenykiírásban módosítani nem lehet.  
h)  Saját legénysége ellenőrzése alatt: a legénységnek a hajót ellenőrzése alatt kel tudni tartani.  
i)  Tudatosan: a hajó saját erejéből és a legénység ellenőrzése alatt halad.  
j)  Vontatókötélen lenni: a hajót más motoros jármű vagy gép (bármiféle) segítségével indítják 
vagy mozgatják.  
k)  Megengedett rajtolási időszak: a hajó számára kijelölt rajtidő és a rajtvonal hivatalos zárása 
közti időszak.  
l)  Depóterület: a versenybíróság által kijelölt parkolóhely a versenyhajók, utánfutók és 
vontatójárművek részére. Minden nevezett versenyző hajója, utánfutója és vontatója számára kijelölt 
parkolóhelyet kell biztosítani. A szakaszok közötti parkolóhelyeket szintén a depó területének kell 
tekinteni.  
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m) Hosszú blokk: motorblokk, fedelek, vezérmű, kormányrudak, dugattyúk, bütyköstengely és 
gyújtásidőzítő szerkezet.  
2.  A verseny minden szakasza előtt versenyzői eligazítást kell tartani előre megjelölt időben. 
Minden a következő szakaszon induló hajó vezetője számára kötelező a versenyzői eligazításon való 
részvétel. Névsorolvasást kell tartani, és 15 perces büntetést kiszabni arra a versenyzőre, aki neve 
felolvasásakor hiányzik.  
3.  A versenyhajóban mindenkinek mentőmellényt és bukósisakot kell viselnie azon idő alatt, 
amikor a hajó saját erejéből mozog, ideértve a versenyt, tesztelést és tuningolást. A szabály 
megsértése 15 perces büntetőidőt von maga után.  
4.  Alkoholtartalmú italok és kábítószerek fogyasztása bármely versenyhajó és mentőhajó 
vezetőnek vagy versenybíró számára a rendezvény ideje alatt szigorúan tilos. Egyetlen hajó 
(verseny vagy biztonsági) vezetője sem vezetheti a hajót, ha alkoholt vagy kábítószert fogyasztott. A 
szabály megszegése a versenyzők számára teljes kizárást vagy a verseny tisztviselői számára a 
hivatalos kötelezettségek alóli felfüggesztést von maga után.  
5.  Csapattagok által bármely más személlyel vagy csapattaggal szemben használt goromba 
beszéd nem megengedett. A szabály megsértése legalább 10 perces büntetőidőt jelent.  
6.  Másik hajó elleni szándékos károkozás vagy másik hajó legénysége elleni szándékos testi 
sértés nem megengedett. Aki a szabályt nem tartja be, teljes kizárásra kerül.  
7. A csapattagok kötelesek betartani a versenyen közreműködő minden hivatalos személy utasításait. 
A szabály megszegése teljes kizárást jelent a versenyből. 
8.  A csapattagoknak a rendezvény alatt tilos fegyvert tartani. A szabály megszegése teljes 
kizárást von maga után.  
9.  Senki nem nyújthat vagy vehet igénybe rádión vagy levegőből érkező segítséget a verseny 
során. A szabály megsértése az adott szakaszból történő kizárást von maga után. Globális 
helymeghatározó rendszer (GPS) megengedett.  
10.  Miután a hajó átesett a műszaki átvételen, a versenybizottság újra megvizsgálhatja, hogy minden 
kötelezően előírt felszerelés megvan és a műszaki jellemzők a szabályoknak megfelelnek.  
11. Dohányzás tilos a kijelölt depo területen és/vagy a hajó 3 méteres környezetében. A szabály 
megsértése esetén a versenyhajóra mérnek ki büntetést. A büntetés mértékét a verseny tisztviselői 
határozzák meg, 15 perces büntetéstől egy bizonyos szakaszról való kizárásig terjedően.  
12. A hajótestet nem lehet kicserélni a verseny alatt. A szabály megsértése a versenyből történő teljes 
kizárást von maga után.  
 
13. HAJTÓMŰ CSERÉJE A szervező döntése szerint vagy az „A” vagy a „B” szabályt alkalmazza a 
verseny során, ezt a versenykiírásban meg kell jelölni.  
 
„A” szabály: A verseny alatt motorblokkot cserélni tilos.  
„B” szabály: A teljes motort meghibásodása esetén egyszer lehet cserélni, csak a verseny alatt, azzal 
a feltétellel, hogy a hajó kapitánya tájékoztatja a műszaki főbírót, aki engedélyezi a cserét, 
megvizsgálja a lecserélendő és az új motort is, az osztály homologizációjának szempontjai alapján, és 
új azonosító számokat és/vagy jeleket ad. A második motorblokkot a verseny fennmaradó részében 
már nem lehet cserélni. A verseny rendező döntése alapján a motorcseréért 15 perces büntetést 
adhat, ezt a versenykiírásban fel kell tüntetni.  
Az eredeti motorblokkot nem lehet megjavítani és azt használni a verseny hátralévő részében.  
Ezen szabály bármely részének be nem tartása a versenyből történő teljes kizárást von maga után.  
Amennyiben a versenykiírás a hajtómű cseréjére vonatkozóan nem tartalmaz utalást, az „A” 
szabályt kell alkalmazni.  
14.  Az a hajó, amelyet a verseny egyik szakaszából kizártak, a hátralévő szakaszokon indulhat, azon 
a szakaszon, amelyből kizárták azonos időt kap a nem indult (DNS) hajókkal. Ld. 900.10.13 szabály.  
15. A szervező köteles feltüntetni a versenykiírásban, hogy rendelkezésre áll-e üzemanyag a 
versenyre, és amennyiben lesz üzemanyag az első szakaszon, az milyen típusú és/vagy minőségű, 
milyen feltételekkel juttatják el a versenyhajókhoz.  
16. Az üzemanyagot a műszaki főbíró bármikor ellenőrizheti a verseny alatt, ezt az 508. számú 
szabályban leírt eljárások és módszerek szerint végzi el. Aki nem teszi lehetővé az üzemanyag 
ellenőrzését, a versenyből teljes kizárásra kerül. A rendes üzemanyagkúti üzemanyag azt a minőséget 
jelenti, amit bárki állandóan megvásárolhat bármely kúton a verseny színhelyén, a versenyen használt 
üzemanyagok oktánszáma a kutakon hozzáférhető legmagasabb legyen. 
17. A versenyhajó mindkét oldalán és az orrán is fel kell tüntetni a rajtszámot. A rajtszámok mérete a 
206.02 szabályban megadottaknek feleljen meg. A rajtszám színe lehet ezen szabály szerinti, de lehet 
más is, amennyiben a környező háttérrel kontrasztos, vagy legalább 4 cm széles kontrasztos 
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körvonalat mutat.  
18. Bármely az itteni szabályokban fel nem merülő kérdésekben a versenybizottság dönt, a 200.02. 
szabály szerint.  
 
900.9 - ZÁSZLÓJELZÉSEK  
1)  Piros zászló: bármely mentőhajó vagy versenyhajó által felemelve és bemutatva veszélyre 
vagy vészhelyzetre figyelmeztet. Minden közeledő hajónak meg kell állnia. A mentőhajó egyik 
tagjának vagy a versenyhajóban lévő egyik csapattag kötelessége – ha a mentőhajó nincs jelen – 
hogy rögzítse azt az időt, amíg a hajó áll. Piros zászló miatti megállás után a versenyhajó addig nem 
folytathatja útját – még akkor sem, ha a piros zászló indokolatlanul használták – amíg egy mentőhajó 
nem érkezi a helyszínre és engedélyt nem ad a verseny folytatására. Az engedély megadása előtt a 
mentőhajó legénységének minden versenyhajó állásidejét fel kell jegyeznie és továbbítania kell az 
adott szakaszt célbíróihoz.  Ha a versenyhajó nem várja meg a mentőhajót a továbbhaladással, az 
állásidőt nem veszik figyelembe. Azt a hajót, amely nem megfelelően használja a piros zászlót, a 
versenybizottság kizárja a versenyből.  
2)  Sárga zászló: a biztonsági hajó vagy versenyhaó legénysége csak akkor emelheti fel a sárga 
zászlót, amikor problémája van, ha a legénység tagja vízbe kerül, ha akádállyá válnak a pályán és a 
hajót akadályozza vagy veszélyezteti a közeledő hajók biztonságos elhaladását vagy a legénység egy 
vagy minden tagjának élete veszélyben van. A sárga zászló felmutatásakor a közeledő hajók 
kötelesek óvatosan mozogni, amíg a problémás területet el nem hagyják. A zászló nem megfelelően 
használó, szabályt sértő hajót teljesen kizárják az adott szakaszból.  
3)  Fekete zászló: tilos elhagyni a depó területét – vissza kell térni a depóba.  
4)  Fehér zászló: a rajtvonalnál emelik fel, az adott szakaszon elsőként rajtoló hajó rajtja előtt 1 
(egy) perccel, és a rajt ideje előtt 10 másodperccel engedik le. Az ezt követő hajóknak a zöld zászlót 
mutatják fel a 900.9.5 szabály szerint.  
5)  Zöld zászló: Minden hajónak felmutatják a rajt előtt 10 másodperccel, és a rajt pillanatában 
leengedik. Ismét felemelik a következő hajó rajtja előtt 10 másodperccel.  
6)  Fekete-fehér kockás zászló: a hajó célvonalra érkezésekor emelik fel és akkor engedik le, 
amikor a hajó áthalad a célvonalon.  
900.10 - RAJTOLÁS  
1 A rajtbírónak jelen kell lennie a verseny rajtját megelőzően a hajók vízrerakási helyénél, hogy 
biztosítsa a rendben és időben történő vízretételt. Minden hajó számára kijelölnek egy vízretételi 
pontot, amelytől számítva 5 perce van az illető hajónak az adott hely elhagyására. Ennek be nem 
tartása 15 perces büntetést von maga után. Vészhelyzetben, amikor több időre van szükség, a 
stégbíró döntése alapján nem szabnak ki büntetést.  
2 A tömegrajttól eltérő esetekben a rajtsorrendet sorshúzással kell eldöntei. Az ezt követő 
szakaszok rajtjainál a rajtsorrendet az előző szakaszokon elért összesített idők alapján határozzák 
meg, kivéve a már említett tömegrajtot. A rajtsorrend a leggyorsabb idővel kezdődik és a leglassabb 
idővel zárul.   Ha a körülmények úgy kívánják, a rajtbírók saját belátásuk szerint megváltoztathatják a 
rajtsorrendet. A startvonalnál a következő rajtoló hajó rajtszámát fel kell mutatni a versenyzőknek, a 
számok legalább 300 mm magasak legyenek, fekete színnel írva fehér felületen.  
3 A szakaszt versenyzésre megnyitottnak tekintik a versenyzői eligazítás bezárásától kezdve. 
Eztuán a szakasz hivatalos lezárásáig, a 900.12.3 pont szerint, a pályaszakasz versenyzésre nyitva 
áll.  
4 Minden hajónak a rajtvonal mögötti területen a vízben kell lennie, amikor a szakaszt 
versenyzésre megnyitják. Bármely hajó, amelyik ebben az időben a rajtvonal előtti vízterületen 
tartózkodik, jogtalanul van a pályaszakaszon és 3 perces büntetéssel sújtható. A rajtvonal mögé 
kerüléshez, a büntetést elkerülendő, az ilyen hajók a 900.10.12 sz. szabály szerint kötelesek eljárni. 
5.  Tartalék sorszám  
6.  Amíg a szakasz nyitva áll versenyzésre és a legénység akaratán kívüli okok miatt a hajó 
keresztezi a rajtvonalat a számára kijelölt rajtidő előtt, akkor jogtalanul tartózkodik a szakaszon, a 
legénység köteles felmutatni a sárga zászlót, ellenkező esetben 2 perces büntetést kapnnak. Amint 
lehet, vissza kell térniük a rajtvonal mögé a 900.10.12 szabály szerint, hogy elrajtoljanak.   
7.  A hajót elrajtoltnak kell tekinteni, ha tudatosan keresztezi a rajtvonalat az indítási terület felől, 
miután a 10 másodperces zászló felemelték (neki kijelölt rajt esetén) és mielőtt a rajtvonalat lezárták.  
9.  Ha a hajóval szándékosan keresztezik a rajtvonalat az indítási terület felől a kijelölt rajtidő 
előtt, percenként 10 perc büntetőidőt kell kiszabni. Ebben az esetben a 900.10.7 szabály szintén 
alkalmazandó arra a percre amikor a hajó elindult. A szakasz idejére vonatkozóan a zsűri levonja az 
összes percszámot, amivel korábban indult a saját rajtidejénél, és hozzáadják a megfelelő 
büntetőidőket. 
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10.  Tekintet nélkül arra, hogy a hajó mikor kezdi meg a szakasz teljesítését, az adott szakasz 
idejét a számára kijelölt indulási időponttól kezdve mérik.  
11. Az a hajó, amelyik nem tud elindulni a számára kijelölt időpontban, az indítási területen maradhat 
feltéve, hogy szándékosan nem akadályozza vagy gátolja a jogosan ott tartózkodó hajókat. A szabály 
megszegőit a 15 perces büntetőidőtől a szakaszból való kizárásig terjedően lehet szankcionálni.  
12. A saját rajtidejét lekéső hajó bármikor átlépheti a rajtvonalat az indítási terület felől a rajtolási 
időszak alatt feltéve, hogy a 10 másodperces (zöld) zászlót még nem emelték fel más hajó számára. 
A szabály megszegése 10 perces büntetéssel jár.  
13. A rajtvonal mögé kerülés ill. visszatérés érdekében amikor a rajtvonal hivatalosan nyitott, a 
jogtalanul a pályaszakaszon tartózkodó hajónak az alábbi szabályokat kell követni (ha 
alkalmazhatóak) 
 (a) Ha a hajóból a rajtvonal nem látható, elővigyázatosan és ésszerű sebességel, semmiképp nem 
teljes sebességgel haladhat a verseny irányával szemben, a csatorna közepén navigálva úgy, hogy 
közben állandóan felemelve tartják a sárga zászlót. A szabály megsértését 15 perces büntetőidőtől a 
szakaszból való kizárásig terjedően lehet szankcionálni.  
 (b) Ha a hajóból látható a rajtvonal, a verseny irányával szemben haladhat (nem teljes 
sebességgel), kizárólag akkor, ha más hajó jogosan a szakasz adott részén az indulás terület 
irányában nem tartózkodik, a forduló hajón a sárga zászlót folyamatosan felemelve kell tartani. A 
szabály megsértését 15 perces büntetőidőtől a szakaszból való kizárásig terjedően lehet 
szankcionálni.   
 (c) Hajó csak akkor hajózhat be és haladhat keresztül az indítási területen, ha ezzen nem 
akadályozza vagy gátolja a jogszerűen az indítási területen tartózkodó hajót, és csak akkor, ha a tíz 
(10) másodperces zászló nincs felemelve. Tömegrajt esetén versenyhajó csak akkor hajózhat be és 
haladhat keresztül az indítási zónán a rajtvonal előtti területről, ha nincs más jogosan ott tartózkodó 
hajó. A szabály megszegését 15 perces büntetőidőtől a szakaszból történő kizárásig terjedően lehet 
szankcionálni.  
14. Az a hajó, amelyik nem tud elindulni egy adott szakaszon, beleértve az utolsó szakaszt is (DNS) 
tovább versenyezhet a hátralévő szakaszokon. Azon a szakaszon, ahol nem indult, annak a hajónak 
az idejét kapja, amit saját kategóriájában a szakaszt a megadott időn belül leglassabban teljesített 
hajó kapott, plusz a 900.12.8 szabályban foglalt táblázat szerinti időbüntetések. Ettől a szabálytól a 
versenkiírában eltérni nem lehet.  
 
900.11 – VERSENY ALATT  
1 Bármely hajó, amely egy másikat előz, biztonságos és előzékeny módon tegye. Ha 
lehetséges, biztonságos távolságot kell tartani a hajó között.  
2 Bármely előzendő hajónak utat kell adnia és el kell engednie a gyorsabb hajót attól a ponttól 
kezdve, hogy az előző hajó a periférikus látókörébe ért. A gyorsabb hajó feltartása nem megengedett, 
büntetése a 15 perces időbüntetéstől a versenyből való kizárásig terjed.   
3 Bármely hajó, amelyik a verseny megkezdése után szándékosan a verseny irányával 
szemben halad, a 900.10.13 szabály szerint köteles eljárni.  
4 Bármely a 900.5 szabályban említett felszerelés verseny közbeni elvesztését az adott szakasz 
célvonal bírójának kell jelenteni, ha nem teszik, 5 perces büntetés jár.  
5 A versenyhajók számára engedélyezett vagy nem engedélyezett a tankolás a versenyzés 
számára nyitott szakaszon. Ezt jelölni kell a versenykiírásban, ha nincs erre vonatkozó kikötés, a 
hajók nem tankolhatnak.  
6 A legénység minden tagja köteles az ülésében maradni a verseny teljes ideje alatt. A 
legénység egy tagja sem tartózkodhat a hajóoorban a verseny során. A szabály megszegés 15 perces 
időbüntetést von maga után.   
7 A rajtvonalhoz visszatérő vagy a célvonalhoz közelítő hajókkal óvatosan kell mozogni, és be 
kell tartani a 900.10.13 szabályt, amennyiben ennek során olyan ponthoz érnek, ahol a 
versenyzéshez rendelkezésre álló hely keskeny, meg kell állni és a verseny útvonalát szabadon kell 
hagyni, hogy az érkező verenyhajó áthaladhassanak, valamint a helyszínen tartózkodó (ha van ilyen) 
versenybírók utasításait be kell tartani.  
8 Amennyiben egy versenyszakaszt egy versenyző és/vagy egy versenyhajó miatt törölni kell, a 
szabálysértő hajó 20 perces időbüntetést kap.  
900.12 - BEFUTÁS  
A 900.12 szabály szerint az a hajó a győztes egy versenyosztályban, amelyik a szakaszt saját 
erejéből a legrövidebb idő alatt fejezi be.  
1 A hajónak a saját erejéből kell áthaladni a célvonalon. Az adott szakaszra osztályonként 
megadott időkereten belül célba érkező minden hajó a ténylegesen elért időt kapja. Azok a hajók, 
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amelyek akkor érnek célba, amikor a célvonalat már hivatalosan lezárták, azonos időt kapnak az adott 
szakaszon osztályukban leglassabb idővel a megadott időkereten belül célba érkezett hajóval, 
valamint időbüntetést kapnak módosítási tényezőknek megfelelően, a 900.12.8 szabály szerint. Ez 
vonatkozik a nem ért célba (DNF) hajókra is a 900.12.14 szabály szerint. Ettől a ponttól a 
versenykiírásban eltérni nem lehet.  
2 Miután a hajó áthaladt a célvonalon, nem keresztezheti ismét a célvonalat, és nem térhet 
vissza a még nyitott szakaszba, kivéve, ha a versenybírók azt engedélyezték, és csak olyan célból 
tehetik ezt, hogy a hajózó stéghez jussanak. Ennek során körültekintően kell eljárni, és a sárga zászlót 
felemelve kell tartani. Semmiképpen nem szabad keresztbe haladni a folyón, ha egy másik hajó 
éppen a célvonal felé közelít. a szabály megsértése 15 perces időbüntetésből a szakaszból történő 
kizárásig terjedhet.  
3 A minden osztályra érvényes rajtvonal és célvonal zárásról a napi versenyzői eligazításon kell 
tájékoztatást adni, az osztály győztesének beérkezését követően legfeljebb két óra múlva kell zárni a 
célvonalat. Amennyiben egy nap alatt kettő vagy több szakaszt teljesítenek, a zárási időket az előző 
napi versenyzői eligazításon kell közölni, a zárási időket a hajók átlagos sebességéből és a szakasz 
hosszából kell kiszámítani (ajánlatos az így meghatározott időt 50%-al meghosszabbítani).  Minden, a 
hivatalos zárást követően célba érkezett hajó azonos időt kap az adott szakaszon osztályukban 
leglassabb idővel a megadott időkereten belül célba érkezett hajóval, valamint időbüntetést kapnak 
módosítási tényezőknek megfelelően, a 900.12.8 szabály szerint, függetlenül attól, hogy a célvonalat 
vizen vagy szárazföldön érték el. Az utolsó szakaszon az a hajók, amelyik elindult és nem tudott a 
jelen szabályban megadott időkereten belül célba érni, az osztályában leglassabb hajó idejét kapja, 
valamint időbüntetést a módosítási tényezőknek megfelelően a 900.12.8 szabály szerint. Ettől a 
szabálytól a versenykiírásban eltérni nem lehet.  
4.  Az a hajó, amelyik nem tudott befejezni egy szakaszt (DNF) folytathatja a versenyt a további 
szakaszokon azzal a feltétellel, hogy a hajó a szakaszt a saját erejéből kezdte el, és legalább 2 km-t 
megtett. A befejezetlen szakaszra osztálya időkereten belül beérkezett leglassabb hajónának idejét 
kapja, valamint időbüntetés a módosítási tényezőknek megfelelően a 900.12.9 szabály szerint. 
Amennyiben egy hajó a hivatalos zárás után ér célba, a 900.12.3 szabályt kell alkalmazni. Ettől a 
szabálytól a versenykiírásban eltérni nem lehet. 
5. A hivatalos eredményeket az eltelt idő valamint a kirótt időbüntetések alapján határozzák meg. Az 
eredményeket a következő napi versenyzői eligazítás előtt a helyszínen ki kell függeszteni.  
6. Közvetlenül a szakasz befejezése után az ellenőrzésre kiválasztott hajó legénysége a főbíró 
rendelkezésére bocsátja a hajót az arra kijelölt helyen; a hajó az ellenőrzés végéig a bíró felügyelete 
alatt marad. A szabály megsértése az adott szakaszból történő kizárást von maga után.  
7. Amennyiben az FX osztályú motor műszaki ellenőrzésekor (elhasználódás) a főbíró megállapítja, 
hogy a motor nem felel meg a specifikációnak, a verseny rendezője lefoglalja a motort és a verseny 
helyszínén, a rendezvény befejezése előtt értékesíti azt. Az értékesítésből befolyó összeget egy 
jótékonysági célra kell adományozni abban a városban, ahol a műszaki ellenőrzés történt, a 
jótékonysági szervezet elismervényét (számlát) a motor korábbi tulajdonosának át kell adni.  
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8. Amennyiben bármilyen okból valamelyik osztály egyik hajója sem ér be, az adott szakaszra 
figyelembe vett idő a következő kisebb kategória ideje plusz 20 % lesz. Ha nincsen olyan osztály, 
amelynek az eredményét alapul lehetne venni, a célvonalbíró és a vezető pontbíró együttesen 
határoznak meg egy becsült időt az adott szakasz hossza és a kérdéses hajóosztály átlagos 
sebessége alapján. Ebben az esetben a célt el nem ért hajók (DNF) az adott szakaszon a becsült időt 
kapják, valamint időbüntetést a módosítási tényezőknek megfelelően a 900.12.8 szabály szerint, azok 
a hajók, amelyek nem indultak el (DNS) ezen a szakaszon, szintén a becsült időt kapják, valamint a 
900.12.8 szabályban leírt időbüntetéseket. Ettől a szabálytól a versenykiírásban eltérni nem lehet.  
9.  A nem indult hajók esetében (DNS) illetve azoknál a hajóknál, amelyek a célvonal zárása után 
értek be, vagy elindultak, de nem értek be (DNF) az osztályuk leglassabb, még a megadott időn belül 
beérkezett hajójának idejét kapják, valamint időbüntetést a következők alapján számolt:  
MÓDOSÍTÁSI TÉNYEZŐKET  
DNF DNS  
1.10 1.30  
ELJÁRÁS  
Az időbüntetést hajónként az el nem indult (DNS) valamint a célba nem ért hajók (DNF) esetében a 
következők szerint számítják: Az adott osztály leglassabb, a megadott időkereten belül beérkezett 
hajójának ideje az adott szakaszon, megszorozva a megfelelő tényezővel.  
900.13 - MENTŐHAJÓK  
1 A versenybizottság köteles elegendő számú mentőhajóként funkcionáló hajót biztosítani, 
amelyek a versenypálya kritikus pontjainál állnak. A mentőhajókat úgy kell felszerelni, hogy képesek 
legyenek mentésre és elsősegélynyújtásra. Ezeket alá kell vetni a műszaki felügyelő általi 
ellenőrzésésnek. A mentőhajó legénysége minden tagjának viselnie kell a nemzeti előírásoknak 
megfelelő mentőmellényt.  A mentőhajó kapitánya versenybíró is egyben. A mentőhajó kapitányának 
és a legénységnek követnie kell a biztonsági igazgató utasításait.  
2 A mentőhajók nem vontatóhajók, azonban a kapitány belátása szerint a mentőhajó a szakasz 
lezárása után vontathat versenyhajót a legközelebbi stégig, illetve a rajt- vagy célvonalhoz.  
3 A versenybizottság biztosít egy pályazáró hajót, amelynek a fedélzetén vagy egy versenybíró. 
A pályazáró hajó az utolsó hivatalos hajó, amely a rajtvonal hivatalos zárásaok elhagyja a z indítási 
területet. A záróhajó kapitánya ad utasításokat a szakaszon tartózkodó, saját erejükből továbbhaladni 
képtelen verenyhajóknak.  
4 A célvonal a pályazáró hajó áthaladásáig nyitva marad. Bármely versenyhajó, amelyik a 
pályazáró hajó után ér célba, azaz a szakasz zárása után, olyan időeredményt kap mintha nem 
fejezte volna be a szakaszt (DNF) és a 900.12.4 szabály alkalmazandó.  
5 A pályazáró hajónak egyértelműen felismerhetőnek kell lennie.  
6 Bármely versenyhajó támogató hajójának biztonsági ellenőrzésen kell átmennie a 900.7.3 
szabály szerint.  
 
900.14 - VERSENYBÍRÓK  
Minden versenybírónak jelentenie kell a versenyigazgatónak ezen szabályok bármelyikének 
megsértését. Versenybírók a következők:  
 
(a) Versenyigazgató  
 
(b) Biztonsági igazgató  
 
(c) Mentőhajók kapitányai  
 
(d) Műszaki főbíró  
 
(e) Főpontozó  
 
(f) Rajtbírók  
 
(g) Célbírók  
 
(h) Stégbírók  
 
900.15 – NEMZETKÖZI VERSENYOSZTÁLYOK  
1.  Sorozatok: Osztályonként legalább három bejegyzett hajónak kell lennie, ha kevesebb van, 
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átkerülnek a következő meglévő nagyobb osztályba.  
A)  Beépített motoros sorozat, (I); hajóosztályok: D, C, FX, B, A, és korlát nélküli  
B)  Farmotoros sorozat (O); hajóosztályok: 2000 és 3000  
C)  Felfújható hajók sorozata (P); hajóosztályok 550V, 550, 850V és 850  
D)  Merev felfújható hajók sorozata (PR); hajóosztályok: 700, 750, 1000, 1500, 2000 és 3000  
2.  Beépített motoros sorozat hajóosztályai:  
A beépített motoros hajók kizárólag a felszerelt motorok hengerűrtartalma alapján sorolják az alábbi 
hajóosztályokba:  
Hajótest: A hajótest tetszőleges kialakítású.  
Hajótest hossza: A hajótest hossza minimum 3,96 m (13 ft).  
Bukócső: Minden hajó jól megszerkesztett „moly” krómacél vagy alumínium bukócsővel kell 
felszerelni. A króm moly bukócső minimális méretei: átmérő 3.81 cm 1 1/2 “ falvastagság 0.065”, 
alumínium bukócső esetén: átmérő: 3.16 cm (1 5/8 “) falvastagság 3.80 mm (0.15”) vagy 5.0 cm (2”) 
átmérő és a falvastagság: 
3.80 mm (1 5/8”). Szintén ajánlatos, hogy a bukócső fő „A” keretei(ke)t egy darabból, és 
háromszögekből alakítsák ki, támasztékokkal elől és hátul. Szintén javasolt, hogy a bukócső részeit a 
gerinchez erősítsék. Ha lehetséges, az üléseket és a biztonsági öveket a bukócső keret szerkezethez 
kell erősíteni. Meglévő üvegszálas hajóknál ajánlatos, hogy bukócső ketrecet vagy biztonsági kabint 
építsenek be. A bukócsőnek legalább 100 mm (4”) távolságra kell lennie a versenyhajó ülő helyzetű 
legénysége sisakjainak oldalától minden irányban, erre a helyre habanyagot lehet használni a hely 
kitöltésére, az. 509.05 szabály szerint.  
Ülések: A versenyző legénység minden tagjának magas háttámlájú, biztonságosan a hajótesthez 
erősített ülésének kell lennie. Az ülés háttámlája támassza meg a sisak hátsó oldalát.  
Biztonsági öv: Minden bukócsöves versenyhajó legénységét négypontos övvel kell az ülésbe erősíteni 
a verseny teljes időtartama alatt, az övek szélessége legalább 50.8 mm (2”) legyen. Két övszalag 
fusson a derékon át a csipő magasságában és kettő a vállakon. Ajánlatos az övek kopását 
rendszeresen ellenőrizni. 
Motor rögzítés:Az E és efölötti osztályokban a motort a hajótesthez kell erősíteni legalább négy 
ponton, kivéve ha a jet és a motor kialakítása csak három ponton történő rögzítést tesz lehetővé. 
Biztonsági eszközt kell beépíteni, hogy megakadályozzák a motor előre történő elmozdulását frontális 
ütközés esetén. 
Gázkar: A gázpedált a hajótesthez kell kapcsolni és rugós kialakításúnak kell lennie, hogy 
visszatérhessen semleges állásba.  
Úszóképesség: A hajótest orrában ajánlatos elegendő menyiségű úszóképes anyagot elhelyezni, ami 
lehetővé teszi a hajó mentését.  
Az ilyen osztályba tartozó hajók belmotoros kialkításúak, minden osztálynál meg van adva a 
hengerűrtartalom tartománya. Minden hajónak sugárszivattyúval kell futnia, és nem lehet burkolatlan 
propellerjük.  
Osztályok  hengerűrtartalom 
D   3401 – 4200 cm3 
FX   5740 cm3-ig 
C   4201 – 5100 cm3 
B   5101 – 6000 cm3 
A   6001 – 7700 cm3 
Korlátlan  7701 cm3 felett 
Átfogó   a fentiek közül bármelyik 
 
C
la
s
s
e
s  

Capacity  

E  Up to 3400 cc  
D  3401 to 4200 cc  
F
X  Up to 5817 cc  

C  4201 to 5100 cc  
B  5101 to 6000 cc  
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A  6001 to 7700 cc  
U
nl
i
m
it
e
d  

Above 7701 cc  

O
v
er
al
l  Any of the above  
 
Szorzótényezők:  
a.  A kényszerindukciós motorok illetve a támogató adalékokat (pl. dinitrogén oxid, turbó felöltés, 
stb.) használó motorok esetén a motor teljesítményt meg kell szorozni 1,8-cal, ez adja meg a 
versenyosztályukat.  
b.  Forgómotorok esetén a motor kapacitást meg kell szorozni 1,8-cal, és feltöltött motor esetén 
további 1,4-el kell szorozni, ez adja meg a versenyosztályt. 
c.  Diesel motoroknál nem kell szorzótényezőt használni a versenyosztály meghatározásához, 
függetlenül attól, hogy feltöltött motorrol van-e szó.  
d.  Turbina motorok megengedettek, minden ilyen hajó a korlátozás nélküli osztályban versenyez.  
e.  A kétütemű motorral felszerelt hajók esetében a motor teljesítményt 1,4-el kell szorozni, ez 
adja meg a versenyosztályt.  
 
Kipufogó: hatékony gyártói márkás kipufogódob használata ajánlott. Kötelező a hangtompító 
használata az edzés és a verseny teljes időtartama alatt, amennyiben a helyi hatóságok ezt előírják. 
Ezt jelezni kell a versenykiírásban.   
Az “FX” osztályban megengedett versenymotor típusa Small Block Chevrolet (FX 1-49 
sorozatszámmal) vagy annak megfelelő motor. A versenyhajóknak meg kell felelniük a következő 
előírásoknak:  
Hajótest: A hajótest kialkítás típusa és anyaga tetszőleges.  
Hajótest hossza: Legalább 3.96 m (13 ft).  
Bukócső: Jól megerősített és felszerelt acélcső (króm molly vagy alumínium cső szintén használható 
ezen szabály korábbi részében megadott átmérővel és szerkezettel).  
Motor típusa: 8 hengeres, feltöltés nélküli.  
Motor: Chevrolet ZZ4 Crate Engine (cikkszám 24502609) maximális lökettérfogat 5400 cm3. 
Henger furat: Túlfúrás nem megengedett.  
Hengerfejek: Raktári GM ZZ4 alumínium öntvény. Utángyártott hengerfejek használata nem 
megengedett. Polírozás és/vagy későbbi utómunkálat nem megengedett. 
Olajpumpa: szárazteknős vagy várkumszivattyúk nem megengedettek.  
Olajteknő és szelep fedelek: bármilyen típus  
Gyújtás / Elosztó: bármilyen típus.  
Beömlő fővezeték: a beömlő fővezeték utólagos illesztése nem megengedett. 
Karburátor: Bármilyen, kereskedelmi jellegű (vagy ahogy a raktárban megtalálható) karburátor, 
legfeljebb 750 CFM.  
Kipufogó rendszer: bármilyen típus.  
Üzemanyag: bármilyen típus 
Meghajtás: Bármilyen típusú sugármeghajtás, módosítható.  
 
3. Farmotoros hajóosztályok  
Farmotoros hajók versenyosztályai: besorolásuk kizárólag az alkalmazott motor térfogata alapján 
történik, a következők szerint:  
Hajótest: Az O 2000 és O 3000 osztályokban a hajótest tervezése nyitott, nincs korlátozás.  
Hajótest hossza: Minimális mérete 5.10 m (16 ft 9 in).  
Versenykapszula: nem engedélyezett  
Bukócső: Minden alumínium hajónak rendelkeznie kell jól szerkesztett króm – moly acél bukócsővel. A 
krómozott moly bukócső minimális méretei: átmérő: 3,81 cm (1 ½”), falvastagság 1,65 mm (0.065”), 
aluminium bukócső esetén átmérő: 3,16 cm (1 5/8”), falvastagség 3,00 mm (0.12”).. Szintén ajánlatos, 
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hogy a bukócső fő „A” keretei(ke)t egy darabból, és háromszögekből alakítsák ki, támasztékokkal elől 
és hátul. Szintén javasolt, hogy a bukócső részeit a gerinchez erősítsék. Ha lehetséges, az üléseket 
és a biztonsági öveket a bukócső keret szerkezethez kell erősíteni. Meglévő üvegszálas hajóknál 
ajánlatos, hogy bukócső ketrecet vagy biztonsági kabint építsenek be, mivel 2008-tól kötelező minden 
üvegszálas hajó esetében. A bukócső legalább 100 mm-re legyen a versenyzők sisakjától minden 
irányban ülő helyzet esetén, a hely kitöltésére habanyag használható, az 509.05 szabálynak 
megfelelően. 
Ülések: Magas háttámlájú, biztonságosan a hajótesthez erősített üléssel kell rendelkeznie a 
versenyhajó legénysége minden tagjának. Az ülés hátulja támassza meg a sisak hátoldalát.  
Seat Belts: Minden bukócsővel felszerelt versenyhajón a legénységet négypontos biztonsági öv 
rendszerrel kell rögzíteni a verseny teljes időtartama alatt, a szíjak szélessége lealább 50.8 mm (2”) 
legyen.  Két övszalag fusson a derékon át a csipő magasságában és kettő a vállakon. Ajánlatos az 
övek kopását rendszeresen ellenőrizni.  
Motor rögzítés: a motort a hajótest futófelületéhez kell rögzíteni legalább négy ponton.  
Motor burkolat: Minden motor csak burkolattal versenyezhet.  
Erőátvitel: az alkalmazott átvitel tetszőleges. 
Gázkar: A gázpedált a hajótesthez kell kapcsolni és rugós kialakításúnak kell lennie, hogy 
visszatérhessen semleges állásba.  
Úszképesség: Ajánlatos a hajóorrban kellő mennyiségű lebegőképes anyagot elhelyezni, a hajó 
mentése érdekében.  
Hajtás: csak egy, propellerrel hajtott motor engedélyezett, amely az összerejét a vízre fejti ki  
Hajtómű: A farmotor olyan mechanikus meghajtó egység, amely a hajóról egy darabban eltávolítható, 
van saját átvitele, és az erőt nem vezeti át a hajótest egy pontján sem. Az így levett és a partra tett 
motor az üzemanyagtartályból képes üzemanyagot felvenni és beindítható. Minden olyan eszköz 
megengedett, amellyel meg lehet változtatni a rögzítési szöget és/vagy a motor magasságát.  
A meghajtó egységnek nem alkotják részét a felfüggesztési támasztékok, az irányító karok, a 
fordulatszámmérő és csatlakozói, az akkumulátor és vezetékei, az üzemanyagtartály és az 
üzemanyagvezetékek. 
 
Farm. osztályok heng.tart. üzemanyag 
O 2000 1501 – 2050 cm3 Sport üa. 508.02 
O 3000 2051 – 3000 cm3 Sport üa. 508.03 
 
Az 2006 EPA szabályoknak megfelelő alacsony kibocsátású motorok 30%-kal nagyobb 
hengerűrtartalommal versenyezhetnek a saját osztályukban. Továbbá az üzemanyag befecskendező 
rendszer részeként vagy annak támogatására használt bármely levegő kompresszort nem kell 
figyelembe venni az osztályba sorolásnál.  
4. Felfújható hajók osztályai:  
Külmotoros felfújható versenyhajók osztályai: az osztályok kizárólag a motorok térfogata alapján 
kerülnek meghatározásra a következő szerint:  
Hajótest:  
a)  A hajókat csak légköri levegővel szabad felfújni, és annyi független rekeszt kell kialakítani, ami 
lehetővé teszi a hajó lebegését a rekeszek felének leengedése esetén is 
b)  A hajónak leereszthetőnek, összecsukhatónak, összehajthatónak kell lennie olyan módon, 
hogy a felfújt hajó teljes hosszának kétharmadát egy darab mérete sem haladhatja meg a padlólemezt 
leszámitva. 
c)  A hajógerincnek, akár felfújható, akár merev, a teljes hajó mentén kell elhelyezkednie és a 
megfelelően rögzíteni kell a keresztgerendához.  
d)  A keresztgerenda megváltoztatása csak megerősítés céljából megengedett.  
e)  A hajóknak meg kell felelniük a gyártó által az előző év utolsó negyedévében kiadott hivatalos 
katalógusában megadott modellnek.  
f)  Üvegszálból vagy más tipusú mereve anyagból készült merev víz alatt testtel rendelkező 
hajók nem megengedettek.  
g)  A vizvonal alatt csak a gyártó által megadott jellemzők alkalmazása megengedett.  
h)  Más anyagot nem lehet elhelyezni vagy rögziteni a padló és a hajó alja között, kivéve a 
hajógerincet.  
i)  1,850 V osztály: csak a „V” alakú hajótest megengedett. A többtestű felépítésűnek mondható 
hajókat kizárják, még akkor is, ha szerepelnek a hivatalos gyári katalógusben. A tükröt szilárd 
anyagból kell készíteni, hogy megfelelő támasztékul szolgáljon a motor számára.  
j)  Hajótest hossza: legalább 3.50 m (11 ft 5 in).  
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k)  Verseny kapszulák: nem megengedettek.  
Motor rögzítés: a motort legalább négy ponton a hajótest tükréhez kell erősíteni.  
Motor burkolat: A motorok csak burkolattal versenyezhetnek.  
Hajtás: csak egy, propellerrel hajtott motor engedélyezett, amely az összerejét a vízre fejti ki.  
Sebességváltó: Kötelező egy olyan hatékonyan működő sebességváltó rendszer, amelyikben van 
előre- és hátrameneti, illetve üres fokozat. A sebességváltó kart a vezető számára könnyen elérhető 
helyre kell tenni. 
Indító: Az akár elektromos, akár kézi indítónak biztosítania kell a gyors és könnyű elindulást külső 
segítség igénybe vétele nélkül.  
Hajtómű: A farmotor olyan mechanikus meghajtó egység, amely a hajóról egy darabban eltávolítható, 
van saját átvitele, és az erőt nem vezeti át a hajótest egy pontján sem. Az így levett és a parrtra tett 
motor az üzemanyagtartályból képes üzemanyagot felvenni és beindítható. Minden olyan eszköz 
megengedett, amellyel meg lehet változtatni a rögzítési szöget és/vagy a motor magasságát.  
Sportmotorként való hitelesítéshez az szükséges, hogy a farmotort egy ipari cég sorozatgyártásban 
készült modellként értékesítse és reklámozza (megegyező méretek, súly, anyagok).  
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A meghajtó egységnek nem alkotják részét a felfüggesztési támasztékok, az irányító karok, a 
fordulatszámmérő és csatlakozói, az akkumulátor és vezetékei, az üzemanyagtartály és az 
üzemanyagvezetékek.  
A motornak csökkentett fordulatszámon is működnie kell. Amikor a motor vízben van, a hűtést a 
vízkeringető szivattyúval kell megoldani.  
Osztály Farmotor Hengerűrtart

. 
Üzemanya
g 

P 550 550 550 cm3-ig Sp. üa. 
508.02 

P 550V 550V 550 cm3-ig sport üa. 
P 850 850 850 cm3-ig sport üa. 
P 850V 850V 850 cm3-ig sport üa. 
Az EPA előírásoknak megfelelő motorok az osztályukra meghatározott teljesítményt 30%-kal 
túlléphetik.  
5. Merevfalú felfújható hajóosztályok  
Külmotoros merevfalú felfújható hajók versenyosztályai az alkalmazott motor térfogata és a hajótest 
típusa alapján kerülnek meghatározásra a következők szerint:  
Osztályok az UIM 566 sz. szabály szerint  
Hajótest: az U.I.M. 567 szabály szerint, kivéve 567.01 és 567.03 A hajótest egytestű.  
Motor:  U.I.M. 568  szabály szerint 
 
901VÍZSUGÁRHAJTÁSÚ VERSENYOSZTÁLYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS 
ELJÁRÁSOK  
Tartalom  
… 
1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
1 HAJÓK Mindenféle hajóméret, típus és felépítés bármilyen típusú, méretű és felépítésű 
motorral megengedett azzal a megkötéssel, hogy a hajót kizárólag vízsugárhajtású egység(ek) hajtják, 
kétfős legénység van a fedélzeten és megfelel minden biztonsági követelménynek, amelyek a Hajóra 
és felszerelésre vonatkozó szabályok részben vannak részletezve, beleértve a jóváhagyott bukókabint 
is.  
2 HAJÓTEST A hajótest fémszerkezetű legyen a fedélzetvonalig, a fedélzetvonal nem mehet le 
a gerincig. Minden fedélzetet olyan módon kell rögzíteni, hogy a hajótestet erősítse, a rögzítésnek 
állandónak kell lennie.  
3 KIPUFOGÓRENDSZER Hatékony gyártói márkájú hangtompító használata kötelező. Minden 
hajónak meg kell felelnie az adott pálya zajkibocsátási előírásainak. A határértékekről a verseny 
szervezői / támogatói a külföldi csapatok elindulását megelőzően legalább 30 nappal kötelesek 
tájékoztatást adni (Lehetőséget kell adni a legénységnek a verseny előtt, hogy betarthassák a zajra 
vonatkozó korlátozásokat).  
4 ELRENDEZÉS A pilóta és segítóje egymás mellett ül, ülésüket, akár a hajó elején, akár a 
végén, egymástól legfeljebb 300 mm távolságra kell elhelyezni. A legénységnek egyértelmű és 
akadálytalan menekülési úttal kell rendelkeznie a bukókeret előoladalán át. 
5 Minden hajó legénysége két személyből áll (pilóta és navigátor).  
6 Az időmérő szava végleges, ellene történő óvást nem vesznek figyelembe. Az időmérő 
járműje/területe lezárt hely a versenyzők és segítőik számára a verseny teljes ideje alatt, kivéve, ha a 
meghívás közvetlenül a Sprint Irányítótól származik. Ugyanez vonatkozik a verseny ellenőrzés helyére 
is.  
BÜNTETÉS:  Jogosultatlan belépés a verseny ellenőrzés területére és az időmérő 
járművébe/területére, illetve kapcsolatba lépés az időmérővel – a nap hátralévő részéből történő 
kizárást vonhat maga után.  
7.  Minden egységben legfeljebb két személy lehet. Minden versenyzőnk saját navigátorral kell 
rendelkeznie. Funkciók kettőzése tilos (azaz a pilóta nem navigálhat, a navigátor nem vezethet, a 
navigátor csak egy versenyzőnek navigálhat, a versenyző csak egy osztályban versenyezhet.).  
8.  Egy napon egyetlen versenyző vagy versenyzőtárs sem versenyezhet egynél több hajóban 
vagy egynél több osztályban. Azonban, ha a hajó nem képes a verseny folytatására, a sprint ellenőr 
engedélyt adhat az egységnek, hogy másik hajóban folytassa a versenyt feltéve, hogy képesek a 
tartalék hajóval minősítő időt teljesíteni a kieséses fordulók kezdete előtt. A tönkrement hajóval 
előzőleg elért idejüket megsemmisítik. Versenyenként és egységenként csak egy hajócserére van 
lehetőség.  
BÜNTETÉS:  Jóváhagyás nélküli hajócseréért vagy helyettesítésért – kizárás az adott napból vagy 
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a hátralévő fordulókból.  
9.  A Hajók és Biztonsági Felszerelésük résznél megnevezett minden tételnek a kijelölt helyen és 
időben műszaki átvételre készen kell állnia.  
BÜNTETÉS:  a versenynapon nem állat rajthoz.  
10. A műszaki átvétel a verseny szervezője által a nevezési nyomtatványon megjelölt helyen és 
időben lesz, és azon minden hajónak és egységnek jelen kell lennie, hacsak erről a szervezővel 
előzetesen máshogy nem állapodtak meg. A műszaki átvétel területe alkoholments zónának számít.  
BÜNTETÉS:  előzetes engedély nélkül az átvételnél nincs jelen – a versenynapon nem állhat 
rajthoz.  
BÜNTETÉS:  alkoholfogyasztás az alkoholmentes zónában – a versenynapon nem állhat rajthoz.  
11. Fizetés nélkül vagy hiányosan kitöltve benyújtott nevezési lapokat érvénytelennek tekintik, és nem 
veszik őket figyelembe.  A késedelmes nevezések elbírálása a promóter kizárólagos döntésétől függ, 
lehetőség van késedelmes nevezési díj kiszabására illetve törölni lehet az ilyen nevezéseket. 
Amennyiben a versenyző a rendezvény előtt vissza akarja vonni nevezését, a nevezési díj 
visszatérítése a promóter döntésétől függ. A verseny napján távolmaradó nevezők nem jogosultak 
visszatérítésre illetve kifizetésre.  
12. Minden versenyzőnek Nemzeti Szövetségének teljes jogú díjfizető tagjának kell lennie. A társult 
egyesületekből és szövetségekből származó egységek díjfizető tagjait és a nemzetközi versenyzői 
engedéllyel rendelkező indulókat úgy kell tekinteni, mint akik teljesítik ezt a feltételt.  
13. Minden nemzetközi versenyen szerzett pontot a versenyző javára írnak, nem pedig a hajó vagy az 
egység javára.  
14. Nem versenyezhet a versenyző olyan sérüléssel vagy fogyatékossággal, amely a sprint ellenőr 
(főbíró) megítélése szerint nagyban befolyásolhatja a hajó feletti biztonságos és hatékony uralmat. 
Ehhez hozzátartozik az is, hogy baleset esetén az egység bármely tagja képes legyen gyorsan és 
biztonságosan elhagyni a hajót. Írásbeli orvosi engedélyt lehet kérni, mielőtt a versenyző vagy 
versenyzőtársat versenyezni engednék.  
 
PÁLYA VONALVEZETÉSE  
Nemzetközi versenyeket csak az IJF vagy annak megfelelően meghatalmazott képviselője által 
homologizált megfelelő pályán lehet tartani. További információkat a következő címen kaphat:  
U.I.M. Jetsprint sub-commission Phil Dixon. Email : phil@ausprologistics.com.au  
VERSENYSZABÁLYOK  
Minden verseny felügyeletére egy sprint ellenőrt (főbírót) kell kinevezni.  
1 A napi hivatalos óvásokat leszámítve minde vitás kérdést a Főbíró dönt el.  
2 A műszaki átvételt a rendező ország szövetségének tagja végzi, aki a vízsugárhajtású 
versenyzésben legalább két éves tapasztalattal rendelkezik. Minden olyan kérdéssel, amit a műszaki 
átvevővel nem tudnak megnyugtatóan rendezni, a főbíróhoz kell fordulni. A főbíró döntése a kérdés 
végleges eldöntését jelenti.  
3 Az IJF fenntartja a jogot a fenti szabályok bármelyikének megváltoztatására bármilyen 
szokatlan vagy előre nem látott körülmény vagy hiba felmerülése esetén, amelyek időről időre vagy 
egyes országokban esetleg felmerülnek. 
 
SZERVEZŐK FELADATAI  
1 A rendezvények szervezői kötelesek megfelelő elősegély felszerelést biztosítani minden fajta 
sürgősségi helyzet kezelésére, továbbá kötelesek biztosítani képzett elsősegély nyújtó személyzet és 
mentők jelenlétét a pálya mellett.  
2 A rendezvények szervezői kötelesek megfelelő tűzoltó felszrelést biztosítani minden 
szóbajöhető sürgősségi helyzet kezelésére (verseny üzemanyag és metanol). Lehetőség szerint 
ajánlatos képzett tüzoltók szolgálatait igénybe venni.  
3 A rendezvények szervezői kötelesek legalább 20 fizikailag ép személy szolgálatait igénybe 
venie a hajók megtolása céljából. Amellett, hogy az alapkövetelmény a zátonyon megfeneklett hajók 
megsegítése, létfontosságú, hogy képesek legyenek gyorsan reagálni és segítséget nyújtani minden 
bajba került hajónak, ha a versenyzők veszélybe kerülhetnek (azaz borulás esetén). A hajótolókat a 
rendezvény előtt biztonsági oktatásban kell részesíteni, hogy alaposan megismerjék a versenyzők 
biztonságával kapcsolatos követelményeket fejreállás esetén, ha a versenyzők víz alá kerülnek, és 
hogy a hajók mozgatása során felmerülő, a saját biztonságukat érintő követelményekkel is tisztában 
legyenek. 
 
2. HAJÓK ÉS BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK  
BIZTONSÁGI ÖV  
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1.  Mindkét versenyzőnek fel kell szerelni és biztonságosan rögzíteni bukókerethez vagy az 
ülésaljzat merevítőkhöz. A motorsport céljára hitelesített szíjakat kell használni, a medence előtt futó 
szíj legalább 50 mm széles legyen, egyéb szíjak legalább 75 mm szélesek legyenek, az övek legalább 
5 pontosak legyen, ajánlatos 6 pontos öveket használni és fel kell szerelni gyorskioldó csattal. A 
gyártó által megadott időtartamon belül lehet őket használni (ld. bukókeret specifikációt). 
Gombnyomásra vagy elfordításra nyitható csat nem megengedett. 
2.A vállszíjak legénység mögötti rögzítési pontjának a vállaktól a vízszinteshez képest 25o-os szögben 
lefelé húzott egyenestől feljebb kell lennie. Ha a vállszíjak egy magában álló közös rögzítési pont előtt 
futnak össze, akor ennek a csomópontnak legalább 150 mm-el az egység tagjainak nyaka mögött kell 
lennie.  
3.Minden szíjat ki kell cserélni, ha a szövet elszakadt, foszlik vagy meggyengült vegyszerek, 
dörzsölődés, napfény, stb. hatására. A biztonsági övek szíjainak szilárd részeit cserélni kell, ha 
elgörbült, deformálódott vagy rozsdás.  
4.A fedő és csatlakozó szíjak nem haladhatnak el az ülések mellett, hanem át kell haladniuk az ülése, 
hogy a lehető legnagyobb felületen körülfogják és megtartsák a medence környékét. Ügyelni kell arra, 
hogy a szíj szövete védve legyen a dörzsölődéstől minden ponton.  
5.A vállszíjaknak körbe kell haladniuk a bukóketrec keresztrúdja körül, ez az egyetlen csatlakozási 
pont.  
6.Minden versenyzőt és navigátort hajójukkal együtt kell átvizsgálni, hogy a megfelelő méretek 
ellenőrizhetőek legyenek.  
7.A motorsporthoz engedélyezett karszíjat kell viselnie a legénység minden tagjának csuklója külső 
oldalán, a szíjnak olyan hosszúnak kell lennie, hogy megakadályozza a kar kinyúlását a hajóból 
borulás esetén. Olyan módon kell a szíjat a biztonsági övhöz csatolni, hogy szabadon leoldható 
legyen a kapocs nyitásakor.  
8.Fejvisszatartó rendszer kötelező mind a versenyző, mind a navigátor számára, ezek vagy a 
motorsport számára jóváhagyott, a vállakat a sisakhoz rögzítő fix típusok, vagy az ülés hátoldalához 
rögzítettek, a fejtámla a sisak minden oldalán túlnyúlik egy vonalban amikor a fej ülő helyzetben az 
ülés háttámlájának dől. A fejvisszatartó rendszernek képesnek kell lennie elnyelni a verseny 
körülményei között a fejre gyakorolt oldalirányú hatásokat anélkül, hogy tartósan elgörbülnének 
eredeti formájukhoz képest normál versenyzés után.  
MOTOR RÖGZÍTÉS  
1 A hajtóműveket szilárdan a rögzíteni kell a fő motortartókon. Amennyiben a motor rögzítés egy 
keretet képez, legalább 4 3/8 collosnak megfelelő metrikus méretezésű csavart kell használni a 
motornak a hajó fő szerkezetéhez történő rögzítéséhez. Ha a motor rögzítés négy külön csatlakozási 
pontot hoz létre, legalább nyolc 3/8 collos rögzítésnek kell lennie.  
2 Rugalmas rögzítés csak akkor megengedett, ha  biztonságot adnak a csavarozás által és 
bizonyítható az ellenőr megelégedésére, hogy az átmenő csavart úgy tervezték, hogy a rugalmas rész 
hibájakor is megtartja a motort.  
 
ÜZEMANYAG TARTÁLYOK ÉS FELSZERELÉSÜK  
1 Az üzemanyag tartályokat biztonságosan rögzíteni kell és el kell látni egy kiömlésbiztos és 
légmentesen záró fedősapkával. A tartályt nem szabad oly módon rögzíteni, hogy nyomás alatt lévő 
vagy teherviselő része legyen a hajószerkezetnek.  
2 Megfelelő szellőzőkkel kell ellátni az üzemanyagtartályt, a szellőzőcsőnek tartalmaznia kell 
egy elzárószelepet, a hajón kívülre kell szellőztetni.  
3 Az üzemanyag szűrőt olyan módon kell rögzíteni, hogy tankolás során ne kerülhessen 
üzemanyag a hajótestbe.  
4 Minden üzemanyag- és szellőző vezetéknek az alkalmazott üzemanyagnak ellen kell állnia. 
Minden üzemanyag vezetéket megfelelő szerelvényekkel kell ellátni, csőszorítók és az üzemanyag 
vezetékek leszorítása nem megengedett (az ellenőr által megfelelőnek ítélt üzemanyag töltő 
kivételével). 
5.  Üzemanyag elzáró csap vagy szabályozó használata opcionális.  
AKKUMULÁTOROK  
1 Az akkumulátornak kiömlésbiztos típusúnak kell lennie (azaz többirányból szellőztetett vagy 
géles típus), amit szilárdan szilárdan rögzíteni kell a hajótesthez vagy az aljzathoz.  
2 Az üzemelő akkumulátort leállító kapcsolót kell felszerelni és elhelyezni az ülések között olyan 
módon, hogy az üléseikben övvel rögzített mindkét tagja a legénységnek könnyen elérhesse. 
Fémszerkezetű hajóknál leválasztó kapcsolónak kell lennie földeléssel. 
TÜZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK  
1 Engedélyezett tűzoltókészülékeket kell szerelni az utánfutó elejére olyan módon, hogy 
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könnyen hozzáférhetőek legyenek.  
2 Engedélyezett típusok: a hajóhoz erősített tüzoltó készüléknek olyan típusúnak kell lennie, 
amilyet a hajóknál használt üzemanyag tüzének eloltására terveztek.  
Minden típuson szerepelnie kell a szabványos engedélyezési cimkének. Aeroszolos típusok nem 
megengedettek.  
KORMÁNYZÁS  
1 A kormányrendszerben lévő összes egyesítőkapcsot és csőbilincset be kell fedni (nejlon TY 
borítás elfogadható). Láncvédőt/láncvezetőt kell felszerelni a kormánylánc-kerék, vagy huzalos 
kormányrendszernél a dob mindkét oldalára. Minden fedetlen görgősort ellenanyával kell ellátni. Ahol 
a kormány emeltyűs rendszerű, minden kengyel csatlakoztató kormánykábelnek biztosítóhuzalosnak 
kell lennie. A külön tervezett kúpos zár csatlakoztatók az ellenőrök döntése szerint elfogadhatóak. 
Minden kormányhuzalnak szeges típusú vezetéknek kell lennie, legalább 750 kg-os szakadási 
alakváltozással.  
2 Sugár egység kormánytengelyek rögzítésénél Nylok típusú csavaranyákat kell használni, a 
csavar menetének át kell haladnia a nylon záróeszközön, vagy rögzíteni kell két sztenderd csavaranya 
felszerelésével.  
3 Minden hajóban lennie kell egy működő hátrameneti szekrénynek.  
 
MOTOROK ELLENŐRZÉSE  
1.  Két gázpedál visszanyomó rugót, amelyek közül bármelyik képes zárni a gázpedált, fel kell 
szerelni bármely belső karburátor gázpedál kar rugón felül. Amennyiben üzemanyag befecskendező 
van felszerelve, legalább egy rugónak kell lennie a gázpedálon a gyárilag beszerelt gázpedál kar 
rugókon felül. Ahol ez nem lehetséges, ott a rugót az üzemanyag befecskendező fő működtető karjára 
kell felszerelni a fojtószelep kábel rögzítése van. Minden hajó esetében minden időpontban kötelező, 
hogy a gázpedál segítség nélkül képes legyen visszatérni semleges helyzetbe. 2.  Minden más, 
a bíró által nem biztonságosnak tartott darabot úgy kell módosítani, hogy azt a műszaki bíró elfogadja.  
EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS  
1 A védőfelszerelést megfelelően és biztonságosan rögzíteni kell a versenyzőkön még azelőtt, 
hogy a hajó feláll a rajtvonalra, és a célvonalon történő áthaladásig a helyén kell maradnia. A tűzálló 
ruha felett más darabokat viselni tilos.  
2 Vontatószemet, ami legalább tíz mm-es lyukkal rendelkezik, egy d-összekötővel kell 
felerősíteni, hogy a mentő személyzetét segítendő, vagy a vontatóhajó részére, hogy a kötelet 
felerősíthesse.  
3 A versenyző felelőssége annak ellenőrzése, hogy a legénység viseli az előírt 
védőfelszereléseket már a rajtvonalhoz történő haladást megelőzően. A rajtbíró vizuálisan ellenőrzi a 
biztonsági felszerelést a rajtvonalon történő áthaladás előtt, de nem felelős a tárgyak meglétéért a 
verseny folyamán.  
BÜNTETÉS: A futam során a védőfelszerelés nem megfelelő felszerelése vagy hiánya esetén DNF 
(nem ért célba) 
4.  A hajóban tartózkodó minden személynek a motorsporthoz engedélyezett lángálló maszkot és 
kézvédőt kell viselnie. A szemöldök és az áll felett nyitott maszkok elfogadhatóak. Nem használhatók 
olyan maszkok, amelyek csak a szem előtt nyitottak, a száj és orr előtt is nyitottnak kell lennie. Az 
alábbi táblázat tartalmazza a minimális követelményeket, amelyek a kétrétegű tűzálló kezeslábasokra 
illetve a tűzálló aláöltözettel viselt egyrétegű kezeslábasokra vonatkoznak. 

 
1 Verseny és edzés során egyaránt minden versenyzőnek megfelelően illeszkedő sisakot kell 
viselnie, motor sporthoz engedélyezett nyaktámaszt, karszíjat, zárt lábbelit és tűzálló kezeslábast. 
Pamutból készült munkásruhák nem elfogadottak.  
2 Bármilyen márkájú biztonsági bukósisak megengedett, feltéve hogy megfelelnek a hajó és az 
érintett legénység származási országa szerinti jetsprint hatóság szabványos előírásainak. 
Nemzetközileg jóváhagyott sisakgyártók termékei jogosultak versenyen történő használatra, 
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jóváhagyás megszerzése érdekében forduljon egy IJF képviselőhöz. Csak az arcnál nyitott sisakok 
használhatók. Minden sisaknak kiváló állapotban kell lennie, az állszíjak nem lehetnek rojtosak, a 
csatlakozó pontok nem lehetnek rozsdásak és a sisaknak pontosan illeszkednie kell viselőjére. Teljes 
arcot takaró vagy levehető arcrésszel rendelkező darabok nem elfogadhatóak. 
7.  Üzemképes fenékszivattyú megléte opcionális.  
3. BUKÓKETREC SPECIFIKÁCIÓ 
1 Az alábbi minimális feltételeknek megfelelő bukóketrecet minden hajóba be kell építeni.  
2 Az itt leírt szabványoknak nem megfelelő hajók nem versenyezhetnek.  
3 Jelen specifikáció célja, hogy a lehető legjobb védelmet biztosítsa a versenyzőknek és 
navigátoroknak, figyelembe véve a sportban korábban megtörténi baleseteket és más 
motorsportokban alkalmazott legjobb eljárásokat. Nem sejtet vagy ígér garanciát, és 
felelősségvállalást sem jelent az itteni specifikáció szerint megépített bukóketrec az által nyújtott 
védelem mértékét vagy a bukóketrec biztonságosságát illentően. A tulajdonosokat arra bíztatjuk, hogy 
a bukóketrecek tervezésére szakosodott statikus mérnökök tanácsait kérjék ki.   
4 Minden sugárhajtású sprint hajónak olyan módon megépített bukóketreccel kell rendelkeznie, 
hogy a legénység testének a fedélzetvonal felett elhelyezkedő része elférjen a bukóketrec 
szerkezetben. Ugyanakkor a bukóketrec csak minimális mértékben korlátozhatja a versenyző kilátását 
oldalra és előrefelé, gyors és könnyű ki- és beszállást kell lehetővé tennie, különösen borulással járó 
baleset esetén. Bár különböző formájú bukóketrecek kaptak engedélyt, minden egyes tervezésnek 
kötelezően meg kell felelnie a fenti követelményeknek, és a következő minimum feltételeknek is 
kötelezően meg kell felelniük.  
 
BUKÓKETREC SZERKEZETI ANYAGAI  
1 Csak kerek króm moly cső elfogadható, minimális átmérő: 38,1 mm, falvastagság: 2,1 mm.  
2 Fedőlemezek – legalább 3 mm acél vagy króm moly. A bukócső fedését nem lehet fúrni illetve 
a hegesztést megcsiszolni a jobb megjelenés érdekében.  
3 Csatlkaozó lemezek – legalább 5 mm acél vagy króm moly.  
 
HEGESZTÉS&ALAKÍTÁS 
1 Minden csatlakozást hozzértő hegesztőnek kell teljes mértékben hegesztenie, minden 
hegesztésnek jó külső megjelenésűnek kell lennie, azokat csiszolatlanul kell hagyni, a hegesztéshet a 
TIG vagy MIG eljárást kell használni 4130-as hegesztő huzallal a króm moly esetében.  
2 A csatalkozásokat elő kell melegíteni és 90-fokor emelésekkel kell hegeszteni, hogy elkerüljék 
a rigeggé válást (Chrome Moly)  
3 A csövet kontúrozni és formázni kell a szoros illeszkedés érdekében hegesztés előtt.  
4 Csatlakozás létrehozásához a csöveket nem lehet lelapítani.  
 
KONFIGURÁCIÓ  
 
1.  Minden merevítőnek és a hátsó A keretnek a csatlakozási pontok között egyenesnek kell 
lennie. (Első rajz)  
 
2.  A fő A keret bukóketrec szerkezetnek és merevítő rudaknak egy darabból készült, folyamatos 
csöveknek kell lenniük. A csatlakozási pontokon és a fedőlemezeken kívül más hegesztés nem 
megengedett.  
 
3.  A bukóketrec fej feletti részének felső sarkait egy darab 90 fokosra formázott vagy hajlított 
darabból kell elkészíteni egy arra alkamas hajlító eszközzel, ami megfelel a használt króm moly méret 
hajlítására.  
 
4.  A két A keret közötti távnak a középpontoknál legalább 100 mm-nek kell lennie.  
 
5.  A fedőlemezt (3 mm) az A keret minden sarkához hozzá kell hegeszteni, hogy befedje az 
egész sarkot. (lehet lágyacél)  
 
6.  Legalább egy (3 mm) lemezt vagy csövet kell behegeszteni a befedett A keret sarkai, a felső 
rudak közé.  
 
7.  A vállszíjak számára a rögzítési pontok a ketrecen minden egyes versenyző mötott a vállak 
vízszintes vonal és a vállaktől lefelé a vízszintes felé húzott 25 fokos szög között legyenek.   
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8.  A két A keret oldalán lennie kell egy merevítésnek, hogy a ketrec oldalán egy A szelvényt 
hozzon létre, és ahol lehetséges, csatlakozzon az oldalpanelhez (hajóperem) valamint a gerinchez is.  
 
9.  Sisak és ketrec közötti hely; 5 vagy 6 pontos szíj, legalább 100 mm távolság a sisak tetejétől a 
ketrec felső rúd aljáig, ennek a távolságnak a legénység minden tagja esetében meg kell maradnia.  
 
10. Egy X alakú merevítés a felső külső A kerettől a következők egyikéhez:  
 
A hátsó keresztcsőhöz és utána le a motor tartókhoz vagy külső gerinc területhez. (Ebben a 
konfigurációban az X merevítés kivehető lehet, megfelelő felszerelés használata esetén)  
Közvetlenül a motor tartókhoz vagy gerinchez és a kereszteződésnél csatlakoznak (Amennyiben az X 
merevítés alsó része a gerinchez megy, megfelelő teher elosztó lemezekkel kell rendelkeznie a 
csatlakzási pontokon)  
 
11. Az üléseknek az egy darbból készült kereszrudakhoz kell kapcsolódniuk, ahogy a harmadik rajz 
mutatja, és a gyártó által elhelyezett szerelési pontokon kell csatlakoztatni, vagy legalább 4 ponton az 
alaphoz és 1 ponton hátul a legénység bármely tagjának vállvonala felett.  
 
12. Az ülések minden csatlakozási pontjának legalább 3 mm-es lágyacélból kell készülnie, és 
képesnek kell lennie megtámasztani a legénység teljes tömegét bármilyen ütközésben a felépítmény 
felé történő bármilyen deformáció nélkül az ülések és a bukóketrec keresztrúdjai vagy annak részei 
között.  
 
RÖGZÍTÉS MÓDJA  
1 Csatlakozó lemezeket vagy teherelosztó karimákat kell hegeszteni a csővégekre a ketrec 
hajóhoz történő rögzítéséhez, ezeknek legalább 5 mm vastagnak kell lenniük.  
2 Négyszögletes csatlakozó lemezek: Csatlakozó lemez legkisebb szélessége = csőátmérő. 
Csatlakozó lemez legkisebb hossza = csőátmérő x 2.  
3 Köralakú csatlakozó lemezek: Kerek karimák legkisebb átmérője a csőátmérő x 2 legyen. A 
bukóketrecet a hajóhoz a következők szerint lehet csavarozni vagy hegeszteni.  
 
HORGONYZÁSI PONTOK 
1 A bukóketrec fő elemeit rögzíteni kell a fő motor tartókhoz és a gerinchez.  
2 Ötvözött hajóban gerinc tartók hiányában a ketrecet az alsó lemez területéhez kell rögzíteni a 
fentieknek megfelelő teherelosztó karimákkal.  
3.  A fentieken felül a fő bukóketrec szerkezetet az orr vagy oldalfedélezthez lehet csatlakoztatni, 
feltéve, hogy a bukócsővel azonos típusú anyagból készült, azonos anyagú merevítőrúd folytatja a 
teher útját a hajó alján keresztül. Feltéve, hogy a bukóketrec szerkezet fő elemei a hajó aljához 
kapcsolódnak a fentiek szerint, a merevítőket lehet a bukóketrechez erősíteni, hogy megerősítsék a 
hajó oldalait vagy a fedélzet szerkezetét.  
CSAVAROZÁS  
1 Átmenő csavarozás tartalék alátétekkel.  
2 Csatlakozási pontonként legalább 2 csavar.  
3 Legkisebb csavarátmérő 3/8in két csavar esetén, négy csavar - 5/16, hat csavar ? stb. 
metrikus megfelelői.  
 
LEGÉNYSÉG VÉDELME 
1 A veresnyzőnek és a navigátornak egy fejreállt hajóból ki kell tudnia jutni a bukóketrec elülső 
oldalán keresztül, ahol a keret darabjai nincsenek olyan helyen, ahol akadályozhatnák a menekülést 
vagy a mentést.  
2 A ketrec keretének meg kell védenie a legénységet bármilyen frontális vagy a fejükre és 
törzsükre eső fordított behatástól, és meg kell akadályoznia, hogy a motor annyira előrefelé mozogjon, 
hogy sérülést okozzon, ezért kellő kereszttagot kell alkalmazni.  
3 5 vagy 6 pontos szíjak esetén a legénység sisakja teteje és a bukóketrec tetejének alsó oldala 
között legalább 100 mm (4 inch) távolságnak kell lennie.  
 
4. Legalább 20 mm vastagságú párnázatnak a bukóketrec csöveit legalább 180 fokos szögben be kell 
fedniük, a párnázatnak nagysűrűségű habból kell készülnie. Párnázatot ott kell elhelyezni, ahol egy 
baleset esetén a benne tartózkodók feje várhatóan beleütközhet. Nem tanácsos ilyen párnázatot a 
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sisak tér fölött elhelyezni, amennyiben az csökkenti a specifikációban megadott szabad helyet a sisak 
felett. Ajánlott, de nem kötelező.  
4. NEMZETKÖZI VÍZSURGÁRAHAJTÁSÚ SPRINT OSZTÁLYOK 
SZUPERHAJÓK  
1 A motorok mind legalább 6,5 literes természetes szívásúak legyenek; a 7 liter alatti 
természetes szívású motorokat ötvözetből készült hengerfejjel szereljék, metanol üzemanyaggal 
hajtsák, több karburátorosak vagy üzemanyag-befecskendezős rendszerűek legyenek.  
2 A feltöltött motoroknak legalább 3,8 literesnek kell lenniük. 
3,  Különleges körülmények között lehetséges kérni, hogy olyan hajók is Szuperhajó besorolást 
kapjanak, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek.  
4 Amennyiben megadják a Szuperhajó besorolást, a hajó csak az adott évben lesz jogosult a 
Szuperhajó osztályban versenyezni, azután újra kérelmeznie kell a részvételt.  
5 A benzinen kívül más üzemanyag használata is megengedett. Az egyetlen 
megengedett metanol (alkohol) üzemanyag az 5-ös számú Mobil, valamint más olajtársaságok ezzel 
megegyezõ üzemanyagfajtái. Nitrogén-oxid vagy nitro metán típusú üzemanyag használata tilos. 

6. A Szuper osztályban a pilóta számára az alsó korhatár 18 év, navigátorok esetében 16 év. Az 
életkort kérésre igazolni kell.  
7. Injektoros vagy szuperfelöltött motorok esetében, ahol az indítás céljából külső üzemanyag 
betáplálásra van szükség, lennie kell egy elsődleges indítónak nevezett további egy személynek a 
legénységben. Ennek a személynek rendelkezni kell és viselnie kell a következőket, mialatt indítással 
kapcsolatos feladatait teljesíti a stégen vagy bemelegítésnél: tűzálló balaclava, legalább tűzálló 
karvédő, látásvédelmi eszköz. Az egyrétegű tűzálló ruha megfelelő karvédelemnek minősül, 
használata ajánlott. Egy elsődleges indító több hajót is kiszolgálhat.  
Hiányos biztonsági felszerelés az elsődleges indító esetében  az üzemanyag betáplálásakor DNS az 
adott fordulóban. Ez érvényes a kvalifikációs és kieséses fordulókra.  
NEMZETKÖZI „A” CSOPORT 
1.  Az A csoport versenyzőinek és navigátorainak alsó korhatára 16 év. Az életkor igazolását 
kérésre be kell mutatni.  
SUGÁRHAJTÁSÚ EGYSÉG 
 
Csak egyszeres egység, csak közvetlen meghajtás (sebességváltó nincs), egyébként nincs 
korlátozás.  
MOTOR KONFIGURÁCIÓ  
2 szelep hengerernként, szelep-emelőrudas, legfeljebb 8 hengeres, egyetlen motor és kizárólag 
belsőégésű. Minden henger Minden henger névleges keresztmetszete köralakú.  
OLAJRENDSZER 
Csak folyadéktartályos kenés. Csak egyfokozatúk külső olajszivattyúk és OEM elhelyezésű 
olajszivattyú. Olaj akkumulátorok megengedettek. Vákuumos tartályok megengedettek.  
KORMÁNYRÚD/HAJTÓRÚD  
Nem lehet titán vagy ötvözet.  
MOTORBLOKK  
Kizárólag öntöttvas.  
MOTOR TÉRFOGAT  
6.752cm3, legnagyobb bejárt térfogat.  
BÜTYKÖSTENGELY 
Egy csak OEM gyártás elhelyezésben. Nincs korlátozás szelepemelkedés vagy lengő arány (rocker 
ratio) vonatkozásában. Tengelyre himbák megengedettek. Kiegyenlító himbák megengedettek, hogy 
enyhítsék a szelepemelő rúd hengerfejhez interferenciát, amit néhány utángyártott fej okoz. 
Legnagyobb kiegyenlítés 
0.250”. Kiegyenlítő himbák megengedettek az eredeti eszközgyártó hengerfejeknék, ahol a 
szelepemelő rúd csőveket illesztettek be, hogy szélességet nyerjenek az utángyártott öntvényekhez 
képest. Legnagyobb kiegyenlítés 0.250” . Olyan eszközök, amelyek a motor működése közben 
módosítják a szelep időzítést, tilosak.  
HAJTÓRÚD  
Csak fémötvözet anyagból készülhet.  
HENGERFEJEK  
Csak öntöttvas. Erdeti eszközgyártói elhelyezés a maghoz képest. Szelep szög 23 fok a blokk felé, 
eredeti hengerfej gyártó elhelyezés kizárólag, szög csiszolás NEM megengedett. Bármilyen irányban 
legfeljebb 0,50 fok szelep szög tesztelési tolerancia a blokk fedélzet felülettől. A blokk fedélzet felület 
legyn 90 fokban a mag középvonalától.  

149 



SZÍVÓNYÍLÁSOK  
Hengerfej szívónyílások méretei az elosztó peremnél nem haladhatják meg a nem módosított Felpro 
1207 hengerfejtömítés nyílásait (Felpro közzétett méretei: 1.38”x2.28”).  
SZÍVÓNYÍLÁSOK & CSAVAR ELHELYEZKEDÉS  
Eredeti eszközgyártó termék elhelyezés. Nem lehet magas nyílás vagy megemelt járófej. Felpro 1207 
max. méretű hengerfejtömítés mintának kell lennie az eredeti hengerfej gyártói helyen és irányban a 
csavarnyílásokhoz képest. A szívónyílás elosztó hengerfejtömítések egy részse sem nyúlhat bele a 
nyílásokba. Legnagyobb megengedett távolság: 2.500” a nyílás tetejétől a blokk felület oldaláig a 
fejen. A mérést a belépő karima síkja mentén kell elvégezni, nem pedig függőlegesen a dekk 
felületére (kizárólag Chevrolet-re vonatkozó szabály).  
KILÉPŐNYÍLÁSOK EREDETI ESZKÖZGYÁRTÓ  
Kizárólag gyártói elhelyezés. Kipufogó karima adapterek megengedettek, feltéve, hogy az elosztóból 
semmilyen anyag, az adaptor vagy bármely hengerfejtömítés vagy szigetelés nem nyúlik bele a 
nyílásba vagy nyúlik túl saját eredeti külső vonalán.  
SZELEPEK  
Legnagyobb méretek - 2.125 inch belépő, 1.625 kilépő nyílás.  
A szelepek csak mechanikus eljárással nyithatóak, és csak tekercsrugókkal zárhatóak. Számos 
utángyártói termék létezik, amelyek megfelelő hengerfejeket gyártanak - GM Bowtie, Dart stb. Szintén 
van néhány öntöttvas fej amit “23 fokosként” gyártanak, amelyek nem felelnek meg a meghatározott 
szabályoknak. Néhány fej szög a gyárból például szolgál ezek számára.  
BESZÍVÁS  
Természetes szívás egyszeres 4-hordós karburátoron keresztül legfeljebb 4 venturival. A porlasztó 
fojtószelep test furatok a fojtószelep tengely középvonala altt nem haladhatják meg a 1-11/16 inch 
átmérőt. Pillangó vagy fojtószelep lapátok átmérője nem haladhatja meg a 1-11/16 inch méretet.  
A megfelelést méréssel vagy egy  “Go-No Go” típusú műszerrel ellenőrzik, amit a fojtószelep test 
furatra illesztenek a fojtószelep tengely középvonala alatt.  
Bármilyen tömeggyártásban előállított öntött beömlő fővezeték  engedélyezett. A beömlő fővezetéknek 
az eredeti gyártó szerinti csavar mintázattal és helyzettel kell rendelkeznie a hengerfejek 
rögzítéséhez, adapterek vagy közdarabok használata nélkül.  
Fémlemez vagy torlócső stílusú beömlő fővezetékek nem megengedettek.  A beömlő fővezetéknek 
nagyrészt vizálisan változatlannak és módosítás nélkülinek kell lennie kívülről. A szellőzőrendszer 
szakaszolása a hozzáféréshez és újrahegesztéshez megengedett kivételnek számít. Adalékokat nem 
lehet kereszteni a belépő szakaszba. Bármilyen eszköz, ami megváltoztatja a beömlő 
fővezeték/beszívó rendszerek (pl. mozgatható belépési dugattyúk) konfigurációját vagy a kipufogást a 
motor üzemelése közben, tilos.  
Azokat a motorokat, amelyek legnagyobb bejárt térfogata 365 cubic inchet nem haladja meg, fel lehet 
szerelni alumínium hengerfejeknek, de kizárólag ezen szabályoknak megfelelően.  
FORD MOTOROK  
A Chevrolet motorokkal azonos általános szabályok.  
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Hengerfejek - Part Number M-6049-N351. Nem lehet Thermactor vagy EGR Portok. Erdeti eszköz 
gyártó szerinti elhelyezeés. Szelep szög 10 fok a motor blokk elejéhez. Beömlő port mérete, mintája 
FELPRO Gasket, Part Number 1262. Minden port és csavar az eredeti eszköz gyártó elhelyezése 
szerint, kizárólag. TRADICIONÁLIS PONTIAC A Chevrolet motorokkal azonos általános szabályok, 
kivéve.  
HENGERFEJEK Csak öntött vas. Szelep szög 14 fok a motor blokk elejéhez (eredeti eszköz gyártói 
specifikáció), eredeti hengerfej eredeti eszköz gyártói elhelyezés kizárólag. D-port vagy kör port 
kipufogó.  
SZÍVÓNYÍLÁSOK Minta SCE tömítés 128105 max méret (1.18”x2.30”) Offset himbák megengedettek 
eredeti eszköz gyártói hengerfejeknél, ahol szelepemelő rúd csöveket illesztettek be, hogy nyílás 
szélességet nyerjenek, ami összeillik az utángyártott öntvényekkel. 
Max offset: 0.250” . 
SZELEPEK Maximális méretek - 2.110” szívás, 1.770” kipufogó (OEM 400 cid).  
KIPUFOGÓNYÍLÁS Kipufogó keresztezés, EGR vagy hőfokozó átjárók feltölthetők alumíiummal. 
Epoxit lehet használni ennek elzárására a beömlő fővezeték karimán. 
BEÖMLŐ FŐVEZETÉK A víz átjárás leválasztása a beömlőről elfogadható módosítás.  
MEGJEGYZÉS: A motorra vonatkozó opciók a jövőben bővülhetnek, feltéve, hogy hasonló 
teljesítmény – erő arányt kínálnak. A motorokkal kapcsolatos igényeket teljeskörű műszaki 
specifikációval kell kísérni és alátámasztani. A megfontolás alá vont motorokon felügyelt próbákat 
végeznek, mielőtt versenyzésre engedélyt kapnának. 
MÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ÖSSZEVONT SZABÁLYOK ÉS KORLÁTOZÁSOK (MINDEN 
GYÁRTMÁNY)  
A fejek szögének marása nem megengedett. Legfeljebb 0,50 fok (bárhol) szelep szög ellenőrzési 
tűrés vonatkozik a gyári szelep szögekre.  
Furat megengedett de nem lehet anyagot hozzáadni a hengerfej öntvény egy részéhez sem (kivéve, 
ha az adott motor család speciális szabályai lehetővé teszik), beleértve de nem korlátozva alumínium 
rampok, epoxi, keményforrasztás, kemence cement, stb.  
Hegesztés megengedett, de csak repedések javítása céljából a nyílásnál, belépő és kilépő kifutási 
területen, hengerfeenként legfeljebb két javítás lehet.  
Hegesztés a kamra területén repedések javítására fejenként 2 kamrára korlátozott, de nem 
változtathajta meg az égéstér formáját vagy méretét.  
A szelep vezetők cseréje nem minősül javításnak (ld. alább).  
Minden szelepvezeték gépi megmunkálásának, rugóknak és szelepüléseknek párhuzamosnak kell 
maradniuk és az eredeti hengerfej gyártó általi helyzetben kell maradni. A szelepvezetékek 
áthelyezése nem megengedett.  
Minden megmunkált felületnek párhuzamosnak kell maradnia az eredeti felülettel.  
A bármilyen anyagból készült javító hüvelyek vagy csöket rögzíthatők akár a fejcsavarokhoz, akár a 
szelepemelő rúd nyílásához.  
Fejcsavar = hengerfejenként legfeljebb 1 javítás.  
Szelepemelő rúd lyuk/nyílás = utángyártott hengerfejek esetében hengerernként legfeljebb 2 javítás. 
Szelepemelő rúd lyuk/nyílás = 4 hüvely vagy cső engedélyezett fejenként eredeti eszköz gyártó általi 
fejeknél, hogy az utángyártott öntévnyekhez kellő nyílás szélességet érjenek el. Max offset: 0.250”.  
Beömlő szelep ülés alátétekre vonatkozóan nincs korlátozás.  
Kilépá szelep ülés alátétekre vonatkozóan nincs korlátozás.  
KONTROLL ÜZEMANYAG  
Minden nemzetközi találkozón a főszervező biztosítja, az érintett osztály versenyzői fizetnek érte.  
ÜZEMANYAG 
100 oktános verseny üzemanyag. A kontroll üzemanyagot vagy egy központi helyről kell kiadni, ahova 
minden hajótól el kell jönni vagy a fő üzemanyag forrástól kisebb tartályokkal történik a vételezés. A 
műszaki bíró felügyeli és ellenőrzi az összes tankolással kapcsolatos eljárást. Nem követelmény, hogy 
az üzemanyag tartályok leeresszék a kontroll üzemanyag hozzáadása előtt, feltéve, hogy a tartály 
térfogata legfeljebb 30 liter lehet.  
5. ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK  
1 Bármely találkozón bármely motor lökettérfogata és a korlátozásoknak való megfelelése 
ellenőrizhető, véletlenszerűen, előzetes figyelmeztetés nélkül. Az ellenőrzés lefolytatására vonatkozó 
döntést a bizottság hozza a találkozó megkezdése előtt. Más hajókat is lehet ellenőrizni, amennyiben 
az idő megengedi, ahogy azt a műszaki főbíró vagy megbízott helyettese jónak látja, de csak akkor, 
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ha az adott napra már végeztek.  
2 Annak a hajónak a legénységét, ahol jogtalan lökettérfogatot vagy a specifikációktól illetve 
korlátozásoktó eltérő összetevőket találtak, kizárják, és elvesztik összes pontjukat és helyezésüket, 
amelyeket az utolsó megfelelési ellenőrzés óta szereztek.  
3 Az alacsonyabb helyezéssel álló legénység a végső sorrendben egy hellyel előbbre lép, vagy 
ha úgy alakul, több helyezéssel lép előre. Ahol hajókat zártak ki és módosult a végső sorrend, az első 
hármat akkor is ellenőrizni kell a bemutatás előtt.  
4 Az ellenőrzést a műszaki főbíró vagy megbízott helyettese végzi, a hajó tulajdonosának vagy 
kijelölt képviselőjének folyamatos jelenléte mellett.  
5 Amennyiben visszautasítják a motor ellenőrzését, azt úgy tekintik, mint a lökettérfogat 
túllépését vagy a specifikációktól való eltérést és a vonatkozó büntetés haladéktalanul alkalmazásra 
kerül.  
6 A kapacitás és megfelelőség vizsgálat részletezés szerinti eredménye végleges, az ellen 
óvásnak helye nincs feltéve, hogy a berendezés a gyártója által megadott tűrésbe belefér.  
Megjegyzés: Minden vizsgálati módszernek jóváhagyottnak kell lennie.  
ELLENŐRZŐ ESZKÖZ  
1 Egy 1000 cm3-es, hiteles, ismert gyártótól származó mérőpalack, amely kellően magas 
ahhoz, hogy jól elkülönülő és elkülöníthető beosztással rendelkezzen.  
2 A rugalmas tömlő hossza 300 – 500 mm legyen, egyik végén a mérőpalack aljához 
csatlakoztatva, a másik vége illeszkedjen nagy vagy kicsi gyújtógyertya lyukba, amit folyadék 
átfolyásához fúrtak.  
3 Egy liter teszt olaj, ami egy ismert felső henger kenőanyag legyen.  
 
AZ A CSOPORT ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJA  
1 A motornál el kell végezni a következőket: - minden gyújtógyertya eltávolítva, egy 
szelephimbafedél eltávolítva, mindkét himba egy hengeren kicsavarozva olyan módon, hogy a 
szelepek mindenkor zárva maradjanak.  
2 A dugattyút hozza felső holtpontra az ellenőrzött hengeren.  
3 A mérőpalack csatlakozó tömlőjét csavarozza a gyújtógyertya nyílásába.  
4 Töltse meg a mérőpalackot a teszt olajjal és emelje a palackot a henger fölé, az összekötő 
tömlőt a lehető legjobban függőlegesen tartva.  
5 Kézzel lassan forgassa meg a motort, amíg több légbuborék már nem jelentkezik.  
6.  Kézzel lassan háromszor forgassa meg a motort, és olvassa le minden alkalommal a 
legmagasabb és legalacsonyabb szintet (Mindenkor az olajszintnek a palack beosztási tartományán 
belül kell maradnia). Az olajszintet a leolvasási sorozatok között szükség esetén fel lehet tölteni, és az 
eljárást addig kell ismételni, amíg az értékek egymáshoz képest 8 cm3-en belül vannak.  
 
7.  A két leolvasás közötti különbséget megszorozva a hengerek számával adja meg a teljes 
motor lökettérfogatot. Az A csoportos hajóknál ez az érték nem lehet több mint  6752 cm3 vagy 412 
Cubic inches.  
 
8.  Legnagyobb megengedett kapacitás egy hengernél: 844cm3 + 1% = 852cm3 A csoportos 
hajóknál. (8-hengeres motor)  
 
9.  A motor lökettérfogata túl soknak minősül, amennyiben: a mérőpalackkal leolvasott érték több 
mint 852cm3 (A csoportnál) hengerenként, a motort nem lehet egy teljes fordulattal megforgatni.  
 
10. Az olaj folyás a hengerből olyan, hogy nincs két leolvasás 8 cm3-n belül (ebben az esetben másik 
hengert kell ellenőrizni. A hengerek számának ellenőrzése az ellenőr döntésétől függ).  
 
11. Megjegyzés: Azon versenyzők motorját, akiknek a motorja teljesen tönkrement, ahol a fentiek 
szerinti lökettérfogat ellenőrzést nem lehet elvégezni, ott műhelyben kell ellenőrizni a lökettérfogatot.  
 
12. A szuperhajók motorkapacitásának módszere általában megegyezik az A csoport hajóinak ilyen 
ellenőrzésével, de a lökettérfogat értékeknél az adott osztályra vonatkozó kapacitás szabályokat kell 
figyelembe venni.  
 
LÖKETTÉRFOGAT ELLENŐRZÉSE MŰHELYBEN  
1.  Az adott motor furatának és ütemszámának ellenőrzéséehz a „V” konfigurációjú motorok 
esetén csak egy fejet kell eltávolítani, hogy hozzáférjenek a henger furathoz. Az eredményül kapott, 
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számított bejárt térfogat nem haladhatja meg a 412 Ci. ill. 6752 ccm3 az A csoport esetében.. Ekkor a 
motort az itt megadott specifikációnak történő teljes megfelelőség ellenőrzése céljából meg kell mérni 
és át kell vizsgálni.  
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2.  A lökettérfogat ilyen módon történő ellenőrzésekor nincs megengedett tolerancia.  
6. SPORTSZERŰSÉG ÉS VERSENYZŐI VISELKEDÉS  
1 A vízsugárhajtású sprint mozgalomban teljeskörű az elkötelezettség a sportszerű magatartás 
elmozdítása és támogatása iránt. Ezzel hozzájárul a közvélemény szemében egy erősen pozitív kép 
kialakításához a profi szellemű versenyzőkről, akik izgalmas és látványos szórakozást nyújtanak.  
2 Minden versenyzőtől, csapattól és versenybírótól elvárjuk, hogy megértse és a közvélemény 
számára felmutassa mindazon emberi tulajdonságokat, amelyek a sportszerűséget testesítik meg. 
3 A közösség bármely tagjának a nyilvánosság előtti egyértelműen sportszerűtlen viselkedése a 
magatartásra vonatkozó szabályok megsértésének minősül és fegyelmi szankciókat von maga után.  
4 A magatartási szabályok nemcsak a nyilvánosság előtti sportszerűséget követelik meg, 
hanem az egyéni versenyzők és csapataik tekintetében a verseny szabályok és szerződéses 
kötelezettségeik teljesítését az aláírt nevezési lapok által, amelyekben a viselkedésre és általános 
eljárásokra vonatkozó feltételek és szabályok is szerepelnek.  
5 Amikor a közönség tagjai a depóba látogatnak, a hajók legénységének legalább egy tagja 
tartózkodjon a hajónál, hogy jó kapcsolatokat és pozitív képet mutassanak magukról, 
kommunikáljanak a nézőkkel, amíg megtekintik a hajókat a depóban.  
6 A rendezvénnyel érintett minden személy, versenyző, segítői és a tisztségviselőik is kötelesek 
a magatartási szabályoknak megfelelően eljárni.  
7 A depók korlátozott belépésű területek, valamint alkoholtól és dohányzástól mentes helyek. 
Belépésre jogosultak az adott napra benevezett pilóták, segítőik a depóban, tisztségviselők és a 
depóba belépővel rendelkezők. Nem versenyző, pénzügyi tagok licencüket nem használhatják 
belépőként a depóba, sem pedig a rendezvényre szóló ingyenes belépőként. A gyerekeknek 
mindenkor felelős felügyelet alatt kell lenniük. BÜNTETÉS: Licenccel kapcsolatos szabályszegés. A 
licenc törlése 6 hónapra.  
BÜNTETÉS: Dohányzás vagy alkohol fogyasztás a depóban – a rendezvény hátralévő részére kitiltás 
a depóból. Versenyzők vagy tisztségviselők esetében egy rendezvényre szóló felfüggesztés. Ismételt 
szabályszegés: 12 hónapos felfüggesztés.  
1 Teljes mértékben tiltott az alkohol és más toxikus hatású anyagok fogyasztása minden hajó 
legénységének, a rendezvény minden tisztviselőjének, beleértve a mentőszemélyzetet is, az eligazítás 
előtt 8 órával kezdődően valamint a rendezvény időtartama alatt, illetve a versennyel kapcsolatos 
tevékenységek napi befejezéséig. A legénység és a kisegítő személyzet egy tagja sem fogyaszthat 
alkoholt mialatt verseny öltözetet visel.A legénység kötelező alkohol szintje zéró a versenyzés 
megkezdése előtt, és kötelesek a biztosítási feltételeknek is eleget tenni. Sor kerülhet a legénység 
tagjainak alkoholszondás ellenőrzésére már a versenyzés megkezdése előtt is. A tilalom vonatkozik a 
receptre kapható gyógyszerekre is és más, teljesítmény fokozó szerekre. Alkoholt nem fogyaszthat 
senki a depóban a verseny ideje alatt.  
2 A declared alcohol free zone refers only to the consumption of alcohol and/or prescribed drugs 
by any person in that area, and does not presume to enforce civil law relating to the possession or 
presence of it in a vehicle which may be parked in that area. However, any member who willingly 
breaks a civil law concerning prescribed substances in a manner which brings the sport into disrepute, 
may be deemed to be in a breach of the code of practice and can be penalised as provided for in the 
general rules of IJF.  
 
BÜNTETÉS: Alkohol fogyasztás rendezvény alatt: legalább egy rendezvényre szóló eltiltás.  
BÜNTETÉS: Azok a versenyzők esetében, akiknél verseny előtt bármennyi véralkohol-szintett 
mutatnak ki, a rajtot megtagadják amíg az alkoholszonda nulla értéket nem mutat.  
10. Dohányozni tilos a depóban. Aki a depó területén dohányzik, kizárást okozhat a hajójának. A 
legénység számára a depó közelében dohányzó helyet lehet kijelölni minden pálya közelében.  
BÜNTETÉS: Kizárás a verseny aznapi hátralévő részéből. 
 
11. Versenyző nem sértegethet versenybírót. Ha egy versenyzőnek bármilyen vitája van egy 
versenybíróval a versenynapon, a probléma részleteit az osztály képviselője tudomására hozza, aki 
megoldásért a sprint ellenőrrel konzultálhat. Ugyanígy, ha egy versenyzőnek valamilyen panasza van 
a verseny lebonyolítását illetően, először a részleteket személyesen kell egy versenyzői bizottsági tag 
tudomására hoznia. Ha nincs jelen bizottsági tag, a panasszal egy versenybíróhoz lehet fordulni.  
 
12. Versenybíró nem sértegethet versenyzőt. Ha egy versenyző magatartásával kapcsolatban 
probléma merül fel, az esetet a sprint ellenőr tudomására kell hozni (A vitákkal foglalkozó bizottság a 
sprint ellenőrből, a vendéglátó ország képviselőjéből és az IJF képviselőjéből áll)  
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BÜNTETÉS: Versenybíró sértegetése: kizárás a verseny aznapi hátralévő részéből. További büntetés 
kiszabására is sor kerülhet. 
 
13. Versenyző vagy csapat semmi esetre sem viselkedhet vagy cselekedhet úgy, vagy kerülhet olyan 
helyzetbe, amely szándékosan a verseny bomlasztására irányul vagy azt okozhatja. Olyan kijelentést 
pedig sem szóban sem más módon nem tehet, amely a sportot lejárathatja.  
 
BÜNTETÉS: minimum: kizárás az adott napra vonatkozóan – további kizárás lehetséges az UIM 
döntése szerint.  
BÜNTETÉSEK  
1 A versenynapon vagy a műszaki átvételen történt bármilyen vétségért a versenyelnök vagy a 
főbíró által kiszabható maximális büntetés az adott napról való kizárás. További büntetéseket a 
versenyt követő napon a vitára okot adó ügyekkel foglalkozó bizottság az eset minden érintettjével 
való konzultáció után róhat ki.  
2 A szabályok megszegéséért a fenti bizottság saját belátása szerint maximálisan a vétségtől 
számított egy évig tartó felfüggesztett büntetést adhat. Amennyiben az adott időn belül újabb 
szabálysértés történik a felfüggesztett büntetés azonnal érvénybe lép.  
3 Az egy vagy több versenytől való eltiltás büntetése a következő versenynaptárban szereplő 
nyílt versenytől lép érvénybe, és ha több versenyre szól, akkor folytonosan, egymás utáni versenyekre 
értendő. 
.  
ÁTTEKINTÉS 
1 A főbírónak (sprint ellenőr) tetszés szerint joga van a vitás kérdésekkel foglalkozni és ezekkel 
kapcsolatban döntést hozni.  
2 A döntést az ügy gondos mérlegelése után hozzák és az végleges. Az adott napon további 
vitának helye nincs. 
3 Egy döntést, amely befolyásolja az aznapi eredményeket, aznap nem lehet megtámadni, de 
az érintett versenyzők a fellebbezésre vonatkozó szabályok szerint fellebbezéssel élhetnek. 
4 A főbíró vagy a vitás ügyekkel foglalkozó bizottság az érintett személyeket értesíti arról, hogy 
a magatartásra vonatkozó vagy más szabály(ok) megsértéséért jelentették őket. 
 
FELLEBBEZÉSEK  
1 A vitákkal foglalkozó bizottság a sprint ellenőrből, a vendéglátó ország képviselőjéből és a 
küldöttből áll.  
2 Amennyiben lehetséges és szükséges, a sprint ellenőr konzultál a vitákkal foglalkozó 
bizottsággal a fegyelmi eljárásra vonatkozó esetekben.  
3 A sprint ellenőr kérheti, hogy egy versenyző vegyen részt a vitákkal foglalkozó bizottság 
ülésén akár a rendezvény ideje alatt, akár más megfelelő időpontban, hogy kellő indoklást adhasson 
arra vonatkozóan, hogy miért nem kellene ellene fegyelmi eljárást folytatni a szabályok vagy a 
magatartási kódex előírásainak megszegése miatt, amely szabályszegés, s sprint ellenőr véleménye 
szerint árthat a sportág megítélésének.  
4 Az ilyen ülésen történő megjelenés elmulasztása azonnali megfelelő büntetés kiszabását 
eredményezi, fellebbezési jog nélkül.  
5 A felsorolt büntetésektől függetlenül a büntetések kiszabásának alapelve a progresszívitás. Az 
előírt büntetést követheti egy figyelmeztetés kiadása ismételt szabályszegés esetére.  
6 A nem idővel kapcsolatos óvást írásban benyújthat egy versenyző csapattag 100 USD (vagy 
ennek megfelelő összegű) óvási díjat mellékelve. Az óvást azonnal be lehet nyújtani, de a legkésőbb 
az eset bekövetkezte után 15 percen belül; az óvást a sprint ellenőrnek és az osztály képviselőjének 
kell átadni. A vitákkal foglalkozó bizottság megvitatja az óvást a lehető legrövidebb időn belül, és ha 
az óvásnak helyt adnak, a díjat visszatérítik.  
7 Az a versenyző, aki megóvja egy verenyző motorjának megfelelőségét, köteles fedezni az 
adott motor vizsgálatával összefüggő költségeket, alkatrész és laborigényt is beleértve, ha szükséges, 
feltéve, hogy a motor jogosultnak minősül. Amennyiben az óvásnak helyt adnak, a motor tulajdonosa 
viseli a vonatkozó költségeket.  
8 Azok a tagok, akiknek a szabályok értelmezésével kapcsolatban információra van szükségük, 
először az osztály képviselőjével vegyék fel a kapcsolatot, de ha ő nem elérhető, a sprint ellenőrhöz is 
fordulhatnak.  
9 Az a tag, akit fegyelmi eljárás alá vonnak, hivatalos fellebbezést nyújthat be a büntetés 
kiszabásának időpontjától számított 7 napon belül. Az UIM fellebbezésekre vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni.  
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7. RENDEZVÉNY SZABÁLYAI DEFINÍCIÓK  
Küldött – az UIM megbízótt képviselője.  
Osztály képviselője – Az a személy, akit a versenyzők képviseletére választanak meg egy adott 
osztályban egy adott versenynapra  
Vitákkal foglalkozó bizottság – A sprint ellenőr, a vendéglátó ország képviselője és a küldött.  
DNS – did not start, nem indult el.  
DNF - did not finish, nem fejezte be.  
Kvalifikáció – Azon fordulók, ahol a versenyzők legjobb időeredményeikkel biztosítják helyüket a 
selejtezőben.  
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Selejtező – Azon fordulók, ahol a versenyzőnek csak egy lehetősége van legjobb idejükkel 
továbbjutni, azaz idejükkel kvalifikálni magukat a legjobb 16, legjobb 8, legjobb 4, legjobb 2 közé.  
Futás – Az előírt pálya teljesítése a hivatalos térképen megadott pályautasításokat követve egy adott 
rendezvényen.  
Osztály képviselője – Az a személy, akit a versenyzők képviseletére választanak meg egy adott 
osztályban egy adott versenynapra  
EGY BAJNOKSÁG PONTJAINAK KISZÁMÍTÁSI FOLYAMATA  
A pontokat a versenyben elért helyezések alapján adják a következők szerint  
 
follows :  
First 
plac
e :  

40 points  

Sec
ond 
plac
e :  

39 points  

Thir
d 
plac
e :  

38 points  

Etc 
..  

 

 
A negyvenedik (40.) helyig lefelé: 1 pont  
Amennyiben több mint 40 egység versenyez egy osztályban, ennek a rendszernek az első helytől, 
amely 50 pontot ér, és a pontszám az 50. helyért járó 1 pontig csökken.  
Holtverseny esetén az 1. és 2. helyen, a sorozat befejezésekor egy szétlövéssel kell a sorrendet 
haladéktalanul megállapítani.  
JELZÉSEK  
1.  Rendesen zászlókkal jelzik a rajtot, de fényjeleket is lehet használni. A hajó nem indulhat el, 
amíg a rajtbíró meg nem adta a megfelelő jelet. Ez egy biztonsági követelmény és a versenyzőnek 
valamint a navigátornak meg kell győződnie arról, hogy az előző hajó visszatért a depó területére és 
elhagyta a kifútóterületet, a vontatóhajó visszatért a depóhoz és minden mentőcsoport a helyén van 
(Megjegyezzük, hogy az időmérést a hajó indítja meg egy ponton bizonyos távolságban a rajtfényeket 
követően, és ezért a rajt nem a zöld fény megjelenésével indul).  
1 Minden mentőcsoportnál lehet egy piros és egy zöld zászló, Ebben az esetben, hacsak a 
pálya nem hajóktól mentes, piros zászlót mutatnak fel és a rajt nem engedélyezett. Amennyiben 
bizonyítható, hogy a rendezvényt hatékonyan ellenőrzés alatt tartják kétirányú rádiózással, a 
zászlórendszerre vonatkozó követelménytől el lehet tekinteni a sprint felülgyelővel történt konzultáció 
alapján.   
2 Jelzések – A zajos környezet miatt a jelzéseket a rajtbíró és a mentőszemélyzet mutatja fel. A 
rajtbíró kezeli a rajtfényeket vagy zászlókat a következők szerint:  
 
PIROS  Ön semmilyen körülmények között nem rajtolhat illetve nem haladhat el az adott pont mellett.  
BOROSTYÁN  Hamarosan rajt következik, önnek lassan a rajtvonal felé kell mozognia, és Ön a 
rajtbíró irányítása alatt áll.  
ZÖLD  Engedélyt kapott a rajtolásra. A kettő és tíz perces korlát nem vonatkozik a normál rajtra. (Az 
idő nem indul el, amíg az időkorlátot nem szegi meg)  
FEKETE  Önt kizárták az adott futamból.  
BÜNTETÉS: Ha kiugrott a fényjelzésre vagy zászlójelre a rajtnál, illetve nem a megfeleleő pozícióból 
indult – az adott futam idejéhez 10 másodpercet hozzáadnak. Amennyiben veszélyes helyzetet 
okozott, kizárásra kerül sor.  
VERSENY LEBONYOLÍTÁSA  
1.  Minden rendezvény névsorolvasással és a legénység eligazításával kezdődik, ennek 
időpontját minden benevezett versenyzővel tudatják. Minden versenyzőnek, pilótának és navigátornak 
egyaránt kötelező részt venni a verseny előtti eligazításon, a pályabejáráson, biztonsági ellenőrzésen, 
és kötelező aláírni minden felelősségvállalásra vonatkozó nyomtatványt a verseny előtt. A pilótáknak 
meg kell jelenniük a névsorolvasáson és/vagy eligazításon. Azok a versenyzők, akiket nem saját 
hibájukból baleset ér, és akik a sprint ellenőr véleménye szerint minden ésszerű erőfeszítést 
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megtettek, hogy időben megjelenjenek a rendezvényen, engedélyt kaphatnak a versenyzésre. Ebben 
az esetben a verseny előtt ezek a versenyzők teljes, külön tartott eligazítást kapnak.  Az eligazítás 
részeként minden résztvevőt megkérnek, hogy mondják el, ha bármi észrevételük vagy a pálya 
biztonságával kapcsolatban. 
BÜNTETÉS: Elkésés a névsorolvasásról a verseny napján – kizárás az adott napon.  
 
2.  A rendezvény, pálya vagy hajó szponzorok, akik vendég navigátornként versenyeznek, 
kötelesek a futamuk előtt aláírni a felelősségvállalási nyomtatványt és minden meghatározott 
védőfelszerelést viselni.  
 
3.  Amikor a verseny zajlik, minden hajó legénysége egy tagjának a hajónál, vagy a depó 
területének közelében kell tartózkodnia arra az esetre, ha megváltozik a futás sorrendje.  
 
4.  5 km/h maximális sebességgel vagy legalább alapgázon lehet csak hajózni a depó 
vízterületén és a depóba vezető folyosón. Ha van un. kiállási vízterület, azt minden célba érkező 
hajónak arra kell használni, hogy sebességét alapjáratira csökkentse mielőtt beér a depóba vezető 
folyosóba. Ha nincs ilyen kiállási vízfelület akkor egy ezt helyettesítő megoldást kell ismertetni az 
eligazításon vagy a pályára vonatkozó kiegészítő szabályokban.  
BÜNTETÉS: Gyorshajtásért és/vagy vízfüggöny okozásáért a depóban – a versenynap hátralévő 
részéből történő kizárás.  
 
5.  Versenybírón, engedéllyel rendelkezők, versenyzőn és vontatóhajó vezetőn kívül más 
személy nem tartózkodhat vagy versenyezhet a versenynapon a pályán a versenyelnök vagy főbíró 
beleegyezése nélkül.  
Büntetés: az érintett legénység eltiltása egy évre a versenyzéstől. 
6. A hajók alapgázon előremenetben rajtolnak és nem gyorsíthatnak addig, amíg a rajtjelet meg 
nem kapják, amit a rajtbíró akkor ad meg, ha a hajó teljesen a rajtkapun belül van. A rajtkaput a 
rajtfolyosóhoz közelebbi parton általában két kúppal jelölik. A harmadik kúp 10 m-rel előbbre a 
megszakított rajtot jelzi.  
7. Ha a kezdeti gyorsulás közben probléma történik a motorral vagy a hajtóegységgel, a 
versenyző azonnali lassítással és kézfelemeléssel új rajtot kérhet. A hajónak vissza kell térni a depó 
vízfelületére a kiállási vízterületen keresztül mielőtt a probléma kijavítását megkezdenék (pl. uszadék 
beszívása). Ha valaki előnyszerzés céljára használja ki ezt a lehetőséget, DNF eredményt 
kap.Megjegyzendő, hogy az ismételt rajtra időkorlát alkalmazható. 
8. Hajónként és fordulóként ill. a rajt után 10 m-en belül leadott jelzés esetén (10 m-re egy 
„boszorkány kalapot” helyeznek el) egyetlen új rajt engedélyezett. Rossz rajtot erre hivatkozva nem 
lehet megismételni.  
Büntetés: a rajttól számított 10 m-en kívül megszakított futásért - nem ért célba (DNF) (lásd még 14. 
pont) 
9. Ha a hajó megfeneklik a futás alatt, az legénység csak a motor és a hajtóegység segítségével 
kísérelheti meg a hajó kimozdítását. Eközben nem vehetnek igénybe külső segítséget és a biztonsági 
felszerelés egyik darabját sem - beleértve a biztonsági övet - mozdíthatják el vagy vehetik le. Az 
időmérés mindaddig tart, amíg az legénység sikerrel nem jár vagy a versenyző le nem állítja a motort 
és karfelemeléssel nem kér segítséget. Ha a próbálkozás sikerrel jár, folytathatják a versenyzést és 
idejüket jegyzik.  
Büntetés: külső segítség igénybevételéért vagy a biztonsági felszerelések levételéért - nem ért célba 
(DNF) 
10. Ha a hajó megfeneklik és szükséges a mentőcsapat segítsége, az alábbi eljárást kell követni: 
A versenyzőnek le kell állítani a motort és felemelni a karját ezzel jelezve, hogy segítségre van 
szüksége.  
11. Ha a mentőcsapat úgy kívánja, a hajó kimozdítását akár kiszállással is segíteniük kell.  
Ha újra vízen vannak, a motor beindítása előtt meg kell győződniük arról, hogy a mentőcsapat nincs a 
vízsugárhajtó egység közelében.  
Miután újraindították, a célvonalon átvezető legrövidebb úton és az újabb zátonyrafutás elkerüléséhez 
szükséges legkisebb sebességgel vissza kell térniük a depóba. A hajók visszatérésükkor nem 
használhatják a rajtfolyosót, hacsak a rajtbíró ezt nem jelzi.  
Büntetés: a következő fordulóban nem ért célba (DNF)  
12. Ha vontatóhajó kell a kiszabadításhoz, de utána nincs rá szükség, a hajó addig nem indulhat 
el, míg a vontatóhajó meg nem fordult és be nem ért a depóba. Ha veszélyes helyzetet teremt a 
versenyző, büntetést kap.  
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Újrainduláskor az egység nem folytathatja útját a versenypályán úgy, mintha edzésen lenne. 
Büntetés: a következő fordulóban nem ért célba (DNF) 
13. Versenyzés közben a hajó nem haladhat át a célvonalon más esetben, mint a futás 
befejezésekor. 
Büntetés: nem ért célba (DNF) 
14. Ha az egység bármilyen veszélyes vagy szokatlan tárgyat észlel versenyzés közben a pályán 
(pl. uszadék, kerékgumi, stb.), lassítással és karfelemeléssel futását megszakíthatja. Ha a 
mentőcsapat igazolja az akadály jelenlétét és azt eltávolította, az egység engedélyt kap az új rajtra. 
Rossz futást erre hivatkozva nem lehet megismételni. 
Büntetés: nincs akadály vagy jelzett körlülmény, nincs új rajt és nem ért célba (DNF) 
15. Ha az időmérők a futás idejét valamilyen oknál fogva nem tudták mérni, az egység második 
futásra kap lehetőséget, amelyet haladéktalanul végre kell hajtania. Ha műszaki probléma miatt a hajó 
képtelen az újraindulásra, a versenyen ugyanazon irányban addig elért legjobb idejét veszik 
figyelembe. 
16. A nap első futása után az egység tagjai nem cserélhetnek szerepet, tehát a versenyzőből nem 
lehet versenyzőtárs és fordítva. Ha az egység egyik tagja betegség vagy sérülés miatt nem tudja 
folytatni a versenyzést, a versenyelnök vagy főbíró döntése alapján a tartalék folytathatja a 
versenyzést feltéve, ha: 
a verseny előtti minden formaságon átesett tartalék versenyző képes legalább egy minősítő fordulót 
teljesíteni mielőtt a kieséses szakasz megkezdődne. Az eredeti versenyző által elért időket 
megsemmisítik. 
Ha a kieséses fordulók már elkezdődtek, tartalék versenyzőtársat lehet felkérni, de csak a már kiesett 
egységekből. Versenyzőt már nem lehet cserélni, miután a kieséses szakasz elkezdődött. 
Büntetés: szerepcseréért vagy az egység egy tagjának engedély nélküli pótlásáért - kizárás a további 
fordulókból 
17. Az egységnek minden fordulóban a futási sorrendnek megfelelően rajtra készen kell állnia. Ha 
valami probléma merül fel, a rajtbírót vagy a depófőnököt még a rajtot megelőzően haladéktalanul 
értesíteni kell. Ha az indok elfogadható, az egység később rajtolhat a fordulón belül. 
18. A futási sorrend végén szereplő egység a következő fordulóban rajtolhat, de ideje az előző 
fordulóba számít. 
19. Ha probléma történik a hajóval a kieséses fordulók alatt (legjobb 20-tól a legjobb 6-tal 
bezárólag), a javítás elvégzésére két perces plusz idő áll rendelkezésre. Az idő mérése akkor indul, 
amikor az előtte futó hajó a depóba visszaért. Az eltelt időt a hivatalos időmérő táblán jelzik (ahol van 
ilyen). Az idő akkor áll meg, amikor a hajó a legénységgel a fedélzetén és a biztonsági 
felszerelésekkel a helyükön saját erejéből a rajtvonal felé közeledve a rajtbíró ellenőrzése alá kerül. A 
legjobb 16-tól  lefelé a plusz idő tíz perc. 
A depófőnököt vagy a rajtbírót folyamatosan tájékoztatni kell a hajó állapotáról, készenléti fokáról. 
A plusz idő mérését megállítják, ha a műszaki bíró meg kíván győződni arról, hogy a hajó biztonságos 
és menetre kész-e. Az ellenőrzés alatt további javításokat tilos végezni. 
Büntetés: a depófőnök vagy rajtbíró előzetes értesítésének elmulasztásáért vagy a rajt lekéséséért - 
nem rajtolt (DNS) 
Büntetés: a két vagy öt perces időhatár túllépéséért - nem rajtolt (DNS) 
19.1 Amennyiben egy mesterséges rajtrácsot használnak a hajók indításához, a hajóknak az 
„Utolsó szólítást” követően 5 percen belül a mesterséges rajtrácsnál kell lenniük. Amennyiben a 
legénység tájékoztatja a verseny ellenőrt a hajójuk problémájáról és hogy a megadott időkereten belül 
(ld. 19. pont) igyekeznek befejezni a javítást a rajtrácsnál a verseny ellenőr vagy helyettese 
felügyelete alatt, más csapatok akadályozása nélkül. 
20. Bármely hajót, ami baleset során ütközött vagy látható károkat szenvedett, a további 
versenyzés előtt újra át kell venni. A hajónaplóba be lehet vezetni a baleset részleteit és a károkat. A 
hajót azután veszik át újra, hogy a károk javítását - amire nincs időkorlát - befejezték. A hajó 
mindaddig nem mehet vízre, míg a műszaki bíró nem ítélte versenyzésre alkalmasnak. Ugyanígy a 
legénység tagjait is meg kell vizsgálnia a mentőszolgálatnak és csak abban az esetben folytathatják a 
versenyzést, ha alkalmasnak találják őket. 
21. Verseny napon legalább kettő (2) kvalifikációs fordulót tartanak, rendesen hármat. 
Amennyiben a versenyzés megkezdése után bármilyen okból csökkentik a kvalifikációs fordulók 
számát, az első kieséses fordulóban indulnia kell minden érintett résztvevőnek (A kiesés szabályai 
érvényesek az ilyen fordulókra). A kieséses fordulók összeállítását meg kell adni a versenykiírásban 
vagy a versenyzői eligazításon. A kieséses továbbjutás menetét az adott szegmens futása előtt be kell 
jelenteni, de rendesen a 16-8-4-2 elv szerint történik. A futás sorrendje az első nyolctól kezdve az, 
hogy a leglassabb fut először. Amikor nincs elegendő létszám, hogy meglegyen egy kieséses forduló, 
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a fordulót akkor is úgy kezelik, mintha az lenne, a kiesések megfelelő számának eléréséig (Az ilyen 
fordulókra a kiesés szabályai vonatkoznak). 
22. A számos olyan változó tényező miatt mint az időjárás, balesetek, legénységek és hajók száma, a 
sprint ellenőr fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a továbbjutás menetét a kieséses fordulókban. A 
legénységeket a változásokról előre értesíteni kell.  
23. A rendelkezésre álló legénységek számától függetlenül kvalifikációs idő nélkül egy legénység sem 
juthat be a kieséses fordulókba.  
24. A kieséses selejtezőkben, amennyiben két legénység egy adott fordulóban azonos időt ér el, és 
ezzel az idővel lehet bejutni a következő fordulóba az utolsó helyen, mindketten továbbjutnak a 
következő fordulóba, még akkor is, ha ezáltal eggyel több hajó kerül az adott fordulóba. A további 
kiesések azonban a korábban leírtak szerint történnek.  
25. A kieséses fordulókban, ha egynél több legénység végez DNF-el bármelyik kieséses fordulóban, 
egymáshoz viszonyított sorrendjük az adott fordulót tekintve azonos lesz. Minden esetben azonban a 
DNF előrébb végez mint a DSQ.  
26. Az első 2 esetében, ha mindkét legénység azonos időt ér el, kettejük közötti szétlövéssel, a 
korábbiaknak megfelelő módon, határozzák meg a győztest. Ha szükséges, ezt az eljárást addig 
ismétlik, amíg eredményre nem jutnak.  
 
902. MEGBÍZHATÓSÁGI PÁLYAVERSENY BAJNOKSÁGOK ÚJ SZABÁLYAI 
 
1. SZERVEZÉS 
 
Minden verseny az UIM irányítása alatt és tulajdonában marad. Azokban az esetekben, ahol 
nincsenek nemzetközi elõírások, a nemzeti szövetségek hozzák meg a döntéseket az esemény 
általános szellemének megfelelõen, figyelemmel az UIM pályaverseny szabályzat 100-as, 200-as, 
300-as és 400-as elõírásaira. Minden helyi elõíráshoz szükséges, hogy azokat a csapatok elfogadják 
feltéve, hogy azok szerepelnek a verseny kiírásban. A világbajnokság legfeljebb 4 rendezvénybõl áll, 
egy 5. forduló hozzáadásának lehetõségével, amennyiben erre Európán kívül kerül sor, kivéve a 
pneumatikus kategóriát. 
 
2. A PÁLYA 
 
A teljes pálya formája nem kötött, de nem lehet 2500 méternél rövidebb, de legfeljebb 6100 m hosszú 
lehet. Minden pályát be kell jegyeztetni az illetékes Nemzeti Szövetségnél és az UIM-nél (legalább 3 
hónappal a verseny elõtt). Külön fordítóbóját kell kihelyezni minden egyes osztály részére, hogy a 
különbözõ osztályokba tartozó hajó ne ugyanannál a bójánál forduljanak. A katamarán osztályokban 2 
külön pályát kell kialakítani, ahol a külsõ pályán a Class I (1050 cm3-ig) és a belsõ pályán a Class II 
és III osztályok futnak. A fõ fordító bója között legalább 750 méternek kell lennie. 
 
3. OSZTÁLYOK 
 
Katamarán osztályok: A Világbajnokságban három osztály van, a megfelelõ S osztályok alapján. 
 
Class 1  1050 cm3-ig 
Class 2  1050 cm3 felett 2050 cm3-ig 
Class 3  2050 cm3 felett 3100 cm3-ig 
 
Az EPA szabályoknak megfelelõ motorok a megfelelõ osztályuk számára meghatározott teljesítményt 
30%-al túlléphetik. 
 
V Osztályok: A Világbajnokságban 2 osztály van. 
Class 1  1050 cm3-ig 
Class 2  1050 cm3 felett 3100 cm3-ig 
 
Pneumatikus osztályok: A Világbajnokságban 5 osztály van. 
Class 1  770 cm3-ig 
Class 2  770 cm3 felett 1060 cm3-ig 
Class 3  1060 cm3-ig 1550 cm3-ig 
Class 4  1550 cm3 felett 2050 cm3-ig 
Class 5  2050 cm3 felett 3150 cm3-ig 
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Az EPA szabályoknak megfelelõ motorok a megfelelõ osztályuk számára meghatározott teljesítményt 
30%-al túlléphetik. 
A V osztályok és a pneumatikus osztályok NEM futhatnak a Katamaránokkal. 
A 2006 EPA szabályoknak megfelelõ alacsony kibocsátású motorok további idõleges osztályai 2008-
ban (homologizációs karton szerint) pneumatikusok: 
PR 60 HP  A motor teljesítménye legfeljebb 60 LE 
PR 115 HP  A motor teljesítménye legfeljebb 115 LE 
PR 200 HP  A motor teljesítménye legfeljebb 200 LE 
PR ∞   A motor teljesítménye nem korlátozott 
 
Ezek az osztályok a hagyományos osztályokkal együtt versenyeznek. Osztályba sorolást csak akkor 
végeznek, ha idõleges osztályonként és eseményenként legalább 5 nevezés érkezett. A szervezõ 
feladata, hogy a motorok teljesítményének ellenõrzésére szolgáló eszközöket biztosítsa az UIM és a 
motor gyártója ajánlásainak megfelelõen, ellenkezõ esetben az idõleges osztályokban nincs 
klasszifikáció. 
 
4. IDÕTARTAM 
 
A verseny idõtartama legalább 6 óra és legfeljebb 24 óra folyamatos versenyzés (ld. 17. fejezetet is). 
 
5. NEVEZÉS 
 
Nevezni a rendezõ klub hivatalos nyomtatványán lehet, a nevezéseket a megadott idõpontig be kell 
küldeni. Lehetõség van a késõi nevezés elfogadására, amennyiben a dokumentáció rendben van és 
az újabb nevezés nem érinti a víz homologizációban megszabott kapacitását. Bajnokság esetén 
nevezési díjat lehet kérni. Késõi nevezés esetén pótlékot is ki lehet vetni. 
 
6. VERSENYZÕK INDULÁSI JOGA 
 
Minden versenyzõnek rendelkeznie kell országa Nemzeti Szövetsége által kiadott érvényes licenccel, 
arra az osztályra és hajóra, amiben versenyezni kíván. A versenyzéshez a Nemzeti Szövetség 
engedélyével is rendelkeznie kell. Minden egyéb kérdésben az IUM 120. sz. szabálya érvényes. 
Amennyiben az UIM az adott osztályra vonatkozóan elõírja, a versenyzõnek érvényes merülési teszt 
igazolással is rendelkeznie kell. 
 
7. BIZTOSÍTÁS 
 
Az a versenyzõ, aki nem rendelkezik a verseny helyszíne szerinti ország követelményeinek megfelelõ 
biztosítással, köteles megfizetni hajónként legfeljebb 190 EUR összeget. 
 
8. CSAPATOK 
 
A 12 órát meg nem haladó idõtartamú versenyeken legalább kettõ, legfeljebb 4 pilótának kell lennie, a 
12 óránál hosszabb, legfeljebb 24 órás versenyeken legalább 3, legfeljebb 4 pilótának kell lennie. 
Amennyiben minden pilóta dokumentumai és licencei rendben vannak, a csapatok az elõírtnál több 
pilótával is edzhetnek. A csapatok vezetõi a verseny kezdete elõtt 1 órával kötelesek megadni a 
verseny felügyelõnek a pilóták végleges névsorát, és ezen a listán semmilyen okból nem lehet 
változtatást végezni. Aki a bejelentést elmulasztja, azt a csapatot kizárják. Egy pilóta nem vezethet 
folyamatosan több mint 2 órán keresztül. Ha valaki ennél hosszabban vezet, azokat a köröket nem 
számítják bele az eredménybe. A pilótáknak legalább 1 órát pihenniük kell. 
 
9. CSAPATVEZETÕK 
 
Minden nevezéskor meg kell jelölni a csapatvezetõt, aki nem lehet az egyik pilóta. Amennyiben egy 
csapat több hajóval indul, a csapatvezetõ képviselheti az összes nevezett hajót a csapatban. Minden 
büntetést és más, a versennyel kapcsolatos dokumentumot a csapatvezetõ részére küldik el. A 
csapatvezetõ köteles jelen lenni minden megbeszélésen és ellenõrzésen. 
 
10. VERSENYKIÍRÁS 
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A verseny szervezõi a versenyt megelõzõ 48 napon belül elküldik az elõzetes szabályokat minden 
Nemzeti Szövetségnek angolul és a saját nyelvükön. Az elõzetes szabályoknak legalább olyan 
részleteseknek kell lenniük ahogy az az UIM 202. sz. szabályában szerepel. 
 
11. VERSENYZÕI ELIGAZÍTÁS 
 
Minden versenyzõ és csapatvezetõ köteles megjelenni a versenyzõi eligazításon. Az eligazítást 
angolul, valamint azon a nyelven tartják, amit a jelenlévõ versenyzõk többsége ért, az eligazítást a 
mûszaki ellenõrzés után, és legalább egy órával az edzés elõtt kell tartani. 
 
12. EDZÉS 
 
Minden pilóta, akik számára új a pálya, legalább 2 kört köteles megtenni edzésként. 
 
13. RAJT 
 
A rajt repülõrajttal történik, felvezetõ hajó mögött. A rajtjelet zöld zászlóval adják meg. 
 
14. CÉL 
 
A verseny akkor ér véget, amikor az élen haladó hajó teljesítette a verseny idõtartamát. Ezt kockás 
zászlóval jelzik az ellenõrzési ponton, a végsõ helyezések akkor alakulnak ki, amikor a többi hajó 
teljesítette a szükséges idõtartamot. 
 
15. RANGSOR 
 
Ahhoz, hogy célba érkezõként rangsorolják a hajót, az osztály gyõztese által megtett körök számának 
legalább 40 %-át teljesíteni kell, és el kell haladni a kockás zászló mellett. Azokat a hajókat, amelyek 
már nem futnak, de az osztály gyõztese által megtett körök számának legalább 90 %-át teljesítették, 
azon hajók mögé rangsorolják, amelyek megkapták a kockás zászlót. 
 
16. PONTOK 
 
Minden versenyosztályban a pontok a következõk szerint alakulnak: 
1.helyezett 20 9. 7 
2.  17 10. 6 
3.  15 11. 5 
4.  13 12. 4 
5.  11 13. 3 
6.  10 14. 2 
7.  9 15. és továbbiak 1 pont 
 
17. FÉLBESZAKÍTOTT VERSENY 
 
Amennyiben egy verseny ilyen vagy olyan ok miatt le kellet rövidíteni, és nem lehetséges a verseny 
újraindítása, a pontok a következõk szerint alakulnak: 
 
Amennyiben a versenyidõ legfeljebb 25%-át teljesítették: a teljes pontszám 20%-a 
      40 %-át teljesítették: a teljes pontszám 50%-a 
      60 %-át teljesítették: a teljes pontszám 75 %-a 
      90%-át teljesítették: a teljes pontszám 90 %-a  
      90 % felett teljes pontszám jár. 
 
Amennyiben egy versenyt félbeszakítottak, és ésszerû idõn belül azt újra lehet indítani, akkor az 
újraindítási eljárás úgy történik, mint a verseny rajtja, levonva a teljesített idõt. A fennmaradó idõ a 
teljes versenyidõ mínusz 15 perc, mínusz a teljesített idõ. A végsõ eredményt a verseny részek alatt 
megtett távolságok összeadásával határozzák meg. Megtett távolságként a leállítás körét megelõzõen 
megtett köröket veszik figyelembe. Amennyiben a versenyen csökkenteni kell a sebességet, akkor a 
felvezetõ hajó viszi körbe a hajókat, hogy ne legyen elõzés. Az új rajt a felvezetõ hajó mögül történik. 
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18. JAVÍTÁS 
 
Minden javítást a kijelölt box területen kell elvégezni. 
 
19. ÜZEMANYAG 
 
Az üzemanyagot a versenyhez a szervezõ adja, és az legalább sztenderd 95 Ron Unleaded 
üzemanyag. Minden versenyzõ köteles a rendezõ által biztosított üzemanyagot használni, azon az 
áron amit a versenykiírás megjelöl, az elõírást be nem tartó versenyzõt kizárják. Versenyüzemanyagot 
tilos a hajó boxban tárolni. Minden hajót az üzemanyag töltõ helyen kell tankolni. Minden egyes box 
egység legfeljebb 25 litert tárolhat rázkódásálló tartályban, ami a hajó rajtszámát viseli. Ennek 
egyedüli felhasználási területe a generátor, stb. lehet, de a versenyhajóban használni tilos, kivéve 
abban az esetben, ha a hajó javítási munkái szükségessé teszik az üzemanyagtartály kiürítését. 
Ebben az esetben legfeljebb 25 litert lehet az üzemanyagtartályba tölteni a motor beindításához és az 
üzemanyag töltõ depo-hoz történõ haladáshoz. Katamaránok esetén a hajóban megengedett 
üzemanyag mennyiség legfeljebb 200 liter, V hajók esetében 100 liter. 
 
Pneumatics kategóriában legfeljebb 50 liter ûrtartalmú, üzemanyag tárolására szolgáló eldobható 
mûanyag tartály megengedett. 
 
Pneumatics kategóriában a hajóban megengedett legnagyobb üzemanyag mennyiség a következõ: 
 
CLASS 1  60 liter 
CLASS 2  100 liter 
CLASS 3  150 liter 
CLASS 4  200 liter 
CLASS 5  200 liter 
 
20. TANKOLÁS 
 
Tankolni a töltõállomáson kell, kikapcsolt motor mellett. Az üzemanyagtöltõ ponton semmiféle javítást 
nem lehet végezni. 
 
21. ÜZEMANYAG DEPÓ 
 
Az üzemanyag depóba belépõ személyek nem vihetik be a következõ dolgokat: kamerák, mobil 
telefonok, elektromos eszközök, fémbõl készült tárgyak, meggyújtható dolgok, pl. öngyújtók. 
Mindenkinek gumitalpú cipõt kell viselnie. 
 
22. BÜNTETÉSEK 
 
A versenyzõkre kirótt minden büntetésrõl (sárga lap vagy kizárás) jelentést kell tenni az UIM felé. 
Amennyiben egy versenyzõt kizárnak a rendezvényrõl bármely UIM szabály megszegése miatt, a 
csapat folytathatja a versenyzést, amennyiben rendelkezésre áll az elõírt számú pilóta. Minden más 
büntetést a csapatvezetõnek jelentenek, és a verseny irányításon kifüggesztik. 
 
Üzemanyaggal kapcsolatos szabály megszegése  8 kör 
Versenyszabály megszegése     5 kör 
Kisebb szabályszegés      (2 figyelmeztetõ kör után)  
        a köröket nem veszik figyelembe 
Daruzási szabály megszegése    8 kör 
Mûszaki ellenõrzésen vagy versenyzõi eligazításon  
megjelenés elmulasztása     5 kör 
Zászlójelekkel kapcsolatos szabályszegés   5 kör 
Hajók prioritására vonatkozó szabályok megsértése 5 kör 
 
23. ÓVÁS 
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A csapatvezetõ versenyzõje nevében benyújthat óvást. Együttes óvásokat nem fogadnak el. Az óvás 
szövegét angolul kell írni, teljes részletességgel, ha lehet, UIM szabályra hivatkozva. Az óvás fix díja 
150 EUR, a motorokkal kapcsolatban benyújtott óvás fix díja 380 EUR. Ha mód van rá, az óvást 
átvételétõl számított egy órán belül tárgyalják, és eredményét átadják a csapatvezetõnek, és ha mód 
van rá, a versenyzõnek is. Az óvás elfogadása esetén, levont köröknél azokat a helyezések következõ 
kifüggesztésénél hozzáadják. 
Amennyiben az óvás a verseny utolsó órájában érkezik be, azt a lehetõ leghamarabb tárgyalják, és a 
végeredményt az óvás megtárgyalása elõtt nem teszik ki. A végeredménnyel kapcsolatos óvást fél 
órán belül be kell nyújtani. 
 
24. SÁRGA/PIROS LAP 
 
Sárga lapot csak a Nap Felelõse vagy az UIM küldött adhat a vízen elkövetett szabálysértésért. A 
sárga lapot a csapatvezetõnek kell átadni, vagy a versenyzõnek, a hivatalos UIM nyomtatványon. A 
többi szabálysértésre az UIM 406.06 sz. szabálya vonatkozik. 
 
25. FELLEBBEZÉS 
 
Az elutasított óvások elleni fellebbezéssel kapcsolatban ld. UIM 405. sz. szabályt. 
 
26. HELYEZÉSEK KIFÜGGESZTÉSE 
 
A verseny állását a verseny elsõ két órájában félóránként, azután óránként, végül az utolsó 2 órában 
félóránként kell kifüggeszteni. 
 
27. A PÁLYÁN ELROMLOTT HAJÓK 
 
Az a hajó, ami a pályán romlik el, nem utasíthatja el a vontatást, a vontatást a pálya irányának 
megfelelõen kell végezni, kivéve ha engedélyezett az ettõl való eltérés, amennyiben a vízfelület 
szélessége lehetõvé teszi a vontatást teljes biztonság mellett. Ezt fel kell tüntetni a verseny kiírásban. 
A versenypályán tilos a verseny irányával szemben történõ vontatás. 
 
28. HAJÓK PRIORITÁSA 
 
A mentõhajóknak és a felvezetõ hajóknak mindig elsõbbsége van. A box térhez és üzemanyagtöltõ 
helyhez közeledve csökkenteni kell a sebességet, elõzni tilos, kivéve ha valamelyik hajó megáll. A 
boxba vagy üzemanyagtöltõ helyre belépõ hajóknak elsõbbségük van az onnan távozókkal szemben. 
29. MENTÉS 
 
A pálya minden 250 méterén kell lennie legalább 1 mentõhajónak, valamint a pályát egyidejûleg 
legalább két mentõhajónak kell belátnia. 1000 méterenként kell lennie egy olyan mentõhajónak, ami 
képes hordágyat vinni vagy a hajóorr legyen lenyitható, lapos fenekû. 
 
30. MÛSZAKI ELLENÕRZÉS 
 
Vízre szállás elõtt minden hajót ellenõrizni kell. Minden versenyzõnek és a csapatvezetõnek kötelezõ 
a részvétel az ellenõrzésen. Minden versenyzõnek képesnek kell lennie igazolni, hogy elfér a 
jármûben az UIM szabályoknak megfelelõen. A Nap Felelõse és az UIM küldött döntésére vannak 
bízva azok az esetek, amelyek az UIM kabinnal összefüggõ szabályok megsértésére vonatkoznak. 
Minden versenyzõnek saját sisakkal és mentõmellénnyel kell rendelkeznie, azokat az ellenõrzésen be 
kell mutatni. Minden hajót be kell mutatni az ellenõröknek, leszerelt tappancs csõrökkel, a hajóknak 
rendelkezniük kell tartalék csõrökkel, amit szintén be kell mutatni az ellenõröknek. 
 
31. DARUK 
 
Amennyiben egy daru éppen egy vízretételt végez, legalább egy darunak kell lennie 15 hajónként. Ha 
a hajókat sólyapályán teszik vízre, akkor egy emelõszerkezet kell 15 hajónként. A sólyának elég 
nagynak kell lennie ahhoz, hogy a megfelelõ számú daru egyidõben dolgozhasson. 
 
32. ZÁSZLÓK 
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Piros: Verseny leállítva, vissza kell térni a várakozó területre és várni az utasításokra 
Sárga: Veszély a pályán. 
Fekete: A rajtszám feltüntetésével együtt – a versenyzõ azonnal térjen vissza a boxba 
Fekete-fehér kockás: Verseny teljesítve 
Sárga: Felvezetõ hajó a pályán – elõzni tilos, lassítani kell 
Zöld: Verseny indul/újraindul 
 
33. FORDÍTÓ BÓJÁK 
 
A fordítóbóják azonos színûek legyenek, vagy narancs vagy piros, azonban ha baloldalon és 
jobboldalon is vannak bóják, akkor a balos fordító bóják legyenek narancs színûek, a jobbra fordítók 
pedig sárgák. 
A bója érintéséért nincs büntetés. 
Az elsõ fordítóbója bója elmozdításáért vagy tönkretételéért 5 kör büntetés jár 
A második fordítóbója elmozdításáért vagy tönkretételéért 10 kör büntetés jár 
A fordítóbója tönkretételéért a csapat a pótlás költségét köteles megfizetni. Ez bójánként legfeljebb 
1500 ff (euro). Minden kanyarban 2 fordítóbója van. 
 
34. VERSENY UTÁNI ELLENÕRZÉS 
Minden osztály elsõ három hajója közvetlenül a verseny vége után köteles a „parc fermé”-be menni 
ellenõrzésre. Azt a hajót, amelyiknél ezt nem tartják be, kizárják a versenybõl. A parc fermébe csak a 
versenyzõk, a csapatvezetõ és két szerelõ léphet be. Más személy nem léphet be. 
 
35. HAJTÓMÛ 
 
Csak homologizált, egy darab motor használható. A motorblokknak ugyanannak kell lennie mint a 
rajtnál. Minden más rész cseréje megengedett. A verseny kezdete elõtt egy órával minden motor 
blokkot megjelölnek. Az edzésen egynél több motor is használható. 
Power trim  használata megengedett pneumatika kategóriában. A motor magasságának a pneumatika 
kategóriában versenyzés során állandónak kell lennie. 
 
36. HAJÓTEST 
 
Csak a rajtnál használt hajótesttel szabad versenyezni. Edzéskor lehet használni egynél több 
hajótestet, amennyiben az ellenõrzésen megfelelt. Javításokat lehet végezni a hajótesten a saját box 
területen. Minden javítást ellenõriznie kell a felügyelõknek, mielõtt a hajó visszaáll a versenybe. 
 
37. NAVIGÁCIÓS FÉNYEK 
 
Az éjszakai órákban a verseny hajókon navigációs lámpákat kell használni, a következõk szerint: 
Egy piros a Starboardon min 5 watt 
Egy zöld a part felé min 5 watt 
Két szett fehér fény külön felszerelve a hajóorra, egyenként legalább 5 watt, tartalék akkumulátorral. 
2 spot lámpa legalább a hajó elején, min 36 watt. Ezek a fények nem lehetnek több mint 2 méterre a 
hajó orrától. A versenyzõknek vízálló elemlámpát kell tartaniuk a hajón. 
 
38. HEVEDEREK 
 
A hajó daruzásakor, a vízen minden hajónak magánál kell tartania a hevedereit, amelyeknek meg kell 
felelniük az UIM 205.12 számú, biztonsági szabályainak és elõírásainak. Daruzás közben a pilóta 
vagy a szerelõk nem tartózkodhatnak a hajón. 
 
39. NEMZETI ZÁSZLÓ 
 
Minden hajón legyen rajta minden versenyzõ pilóta nemzeti zászlaja. 
 
40. UIM ZÁSZLÓ 
 
Minden hajó számára kötelezõ az UIM logó megjelenítése a hajó mindkét oldalán. 
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41. ÚSZÓKÉPESSÉG 
Minden hajónak elegendõ lebegési képességgel kell rendelkeznie, hogy a hajót a felszínen tartsa. 
 
42. RÖGZÍTÕ SZEM 
 
A biztonsági kabinnal ellátott hajót az orrnál kell rögzíteni két rögzítõ szemmel, egyik a tetejénél, másik 
az aljánál, a szem nem lehet közelebb mint 25 mm-re és távolabb mint 250 mm-re az orrtól. A 
rögzítésnek elég erõsnek kell lennie ahhoz, hogy a részben alámerült hajót is vontatni lehessen. A 
vontatókötelet rögzíteni kell. A kötél nem lehet hosszabb mint a hajótest hossza. 
 
43. NYILVÁNOSSÁG 
 
A rendezõ klub és a nemzeti szövetség kérheti, hogy a reklámozással kapcsolatban elkövetett 
szabálysértéseket, vagy bármely más konfliktusokat a szponzorral vagy szponzorokkal a verseny 
idõtartama alatt tisztázzák. Minden más vonatkozásban ld. 203.051. sz. szabályt. 
 
 
44. ORVOSI FELÜGYELET 
 
A verseny és az edzés ideje alatt legalább 2 mentõ álljon rendelkezésre, valamint két orvos, egyikük 
traumás képzettségû. Ajánlatos 2 ilyen egészségügyi állomás létesítése. 
 
45. DROG TESZT 
 
Minden versenyzõt alá lehet vetni drog- és alkohol vizsgálatnak. A vizsgálat elutasítása pozitív 
eredménynek minõsül és a versenyzõt kizárják. Minden pozitívnak minõsülõ vizsgálat esetén a 
versenyzõt kizárják és az esetet jelentik az UIM felé. Minden más vonatkozásban ld. 205.02.02. sz. 
szabályt. 
 
46. DÍJAK 
 
Az UIM minden versenysorozat végén arany-, ezüst- és bronzérmet ad ki, és a bajnokok az érmüket 
az utolsó versenyen kapják meg. A szervezõk minden rendezvényen minden UIM osztály elsõ három 
helyezettjének trófeát adnak át. A díjátadást a verseny befejezését követõ egy órán belül meg kell 
tartani, de óvások esetén az óvási eljárás lezárását követõ 30 percen belül. 
 
47. EREDMÉNYEK 
 
A rendezvény befejezõdését követõ 24 órán belül az eredményeket el kell küldeni az UIM iroda 
részére. 
Az eredménylistának tartalmaznia kell a további pontokat minden körrõl pilótánként. 
Ex aequo esetén a leghosszabb megbízhatósági versenyen megszerzett pontok határozzák meg a 
gyõztes(t) (többféle ex aequo helyezés lehet, ha az egy csapatot érint). 
Minden esetben a pilótákat rangsorolják, nem pedig a hajókat. 
 
48. UIM KÜLDÖTT 
 
Az UIM küldöttje jelen van a rendezvény teljes ideje alatt, költségeit a rendezõ klub viseli. A klub 
feladata szállodai elhelyezést biztosítani azokra a napokra, amikor a küldött jelen van. 12 óránál 
hosszabb versenyeken 2 UIM küldött jelenléte szükséges, egyikük a vezetõ (Senior). A vezetõ 
személyérõl az UIM határoz. 
 
49. FELVEZETÕ HAJÓ 
 
Kötelezõ, hogy felvezetõ hajó álljon készenlétben a rendezvény teljes ideje alatt, és amennyiben arra 
van szükség, hogy a versenytempót jelentõsen csökkentsék, a felvezetõ hajó a versenyben élen álló 
hajó elõtt halad, miközben a hajóról sárga zászlóval integetnek mindaddig, amíg a pálya ismét 
versenyzésre alkalmas állapotba kerül. Minden hajónak meg kell tartania a fennálló sorrendet, elõzés 
nem megengedett. Amikor a versenyt újraindítják, a sárga zászlót leengedik és a zöld zászlót emelik a 
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magasba. Amint a felvezetõ hajó bírója úgy ítéli meg, hogy minden rendben van az újraindításhoz, 
leengedi a zöld zászlót. Ez az egyetlen jel mutatja a verseny újraindulását. 
 
50. RAJTSZÁMOK 
 
Két azonos rajtszám esetén az a csapat tarthatja meg a számát, amelyik elõbb nevezett. Az ellenõr 
egy másik számot ad ki, és a csapat felelõssége, hogy kicserélje a rajtszámát. A rajtszámot az 
utánfutón is fel kell tüntetni. Egy szervezõ, ha lehetõség van rá, értesíti a csapatokat még ellenõrzés 
elõtt a rajtszámok egybeesésérõl. Az 1-es rajtszám az UIM világbajnoknak van fenntartva. Minden 
éjszakai verseny esetén a számoknak foszforeszkáló fehérnek kell lenniük 40 X 40-es fekete háttér 
elõtt. Minden számot a hajó mindkét oldalán fel kell tüntetni a cellán, a katamaránoknak csak a 
versenyzõ feje mögötti területen. V hajóknál a számnak függõlegesnek kell lennie és a versenyzõ feje 
mögött kell elhelyezkednie. 
 
903 -GRAND PRIX HIDROPLÁN OSZTÁLY  
ÁLTALÁNOS RÉSZ  
Ezen szabályok célja, hogy specifikus követelményeket határozzon meg a Grand Prix Hidroplán 
osztály részére. Egyebekben az UIM pályaversenyekre vonatkozó általános szabályai és a 
versenyszervezőkre vonatkozó szabályok érvényesek. Az osztályt meghatározó betűjel a “GP”.  
903.1 - HAJTÓTEST  
903.1.1 - MÉRETEK  
Ez az osztály a hidroplán típusú hajótesteknek szól, amelyek minimális hossza 6,4 méter, kivéve a 
kinyúlásokat, amelyek nem részei az eredeti hajótestnek. A hajó legnagyobb mérete 8 méter (hossz) 
és 3,96 m (szélesség). A csatornákra vonatkozóan nincs legnagyobb méret megadva. A „doboz 
stílusú” mérési módot kell használni, azaz a hajónak minden nyúlványával együtt el kell férnie egy 8 
méter hosszú és 3,96 méter széles dobozban. Egytörzsű hajótestek nem elfogadottak. 
903.1.2 - TÖMEG  
Ebben az osztályban a hajók legkisebb súlya 1032 kg (2275 lbs) természetes szívású, 
feltöltőkompresszort használó hajók esetében. Ezt az értéket akkor kell mérni, amikor a hajó befejez 
egy futamot. A hajók minden kamrájából le kell engedni a vizet. Maradék üzemanyag, olaj, stb. 
megengedett.  
903.1.3 – KABIN ÉS FEDÉL  
Minden Grand Prix hajónak biztonsági kabinnal és az UIM specifikációknak megfelelően megépített 
fedéllel kell rendelkeznie. Működőképes menekülő nyílásnak minden, 2005 után épített hajón lennie 
kell.   
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903.2 – MOTOROK ÉS IRÁNYÍTÓ RENDSZEREK  
903.2.1  
A motorok autó- vagy tengeri motorok, öntöttvasból vagy alumíniumból, 4-ütemű, hengerenként 2 
szelepes, belsőégésű motorok legnagyobb hengerűrtartalmuk 8,4 liter (513 C.I.D), túlméret nem 
megengedett. Feltöltőkompresszorok és turbó töltők megengedettek hengerűrtartalom csökkentési 
büntetés nélkül. 6,4 liter alatt motoroknak (392 C.I.D) feltöltőkompresszorosaknak kell lenniük. 
Utángyártott motorblokkok elfogadhatóak. Egysebességes sebváltómű (áttétel) megengedett. 
Többsebességes sebváltómű nem megengedett.  
903.2.2 – ÜZEMANYAG ELZÁRÓ ESZKÖZ  
Egy pozitív üzemanyag és/vagy villamos elzáró kapcsolót kell felszerelni a pilótafülke bal oldalára, 
azon megfelelő azonosító jelet kell elhelyezni.  
903.2.3 - MEGHAJTÁS 
A meghajtást egy víz alatti propeller biztosítja. Külső meghajtók nem megengedettek. Kavitációs 
lemezek és hajtótengelyek nem állíthatóak, amíg a hajó mozgásban van, de aerodinamikai szárnyak 
használata megengedett. Minden kormánylapátnak, kormánylapát karnak és függőleges vezérsíknak 
meg kell felelnie a Grand Prix rendezők integritási előírásainak, és azokat minden rendezvény előtt a 
műszaki bíró(k)nak át kell vizsgálni.  
903.2.4 - KORMÁNYLAPÁT  
A kormánylapát anyaga hőkezelt rozsdamentes acél # 17-4 vagy jobb anyag. A függőleges vezérsíkok 
(és kormánylapátok) anyaga kötelezően minimum 19 mm (3/4”) aluminium # 7075 vagy hőkezetl 4140 
vagy 4130 acél. Karok legalább készüljenek a következőből: # 6061 vagy # 7075 aluminium. 
Rozsdamentes acél # 17-4 és acél # 4130 szintén használható. Ötvözet is használható 2024 # T351 
jó húzó alakváltozással és alakíthatósággal magas minőségű aluminiumból, kompromisszumként réz- 
magnézium – mangán ötvözet is használható.  
903.2.5 – TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK  
Minden Grand Prix hajón lennie kell egy üzemképes sűrített gázos vagy azzal egyenértékű habbal oltó 
tűzoltó készülék rendszerenek elosztó fúvókákkal a motor térben, amelynek a fele a motor elé adja le 
az anyagot. Legkisebb tömege 3 kg lehet. A rendszernek tartalmaznia kell egy kézi elsütő eszközt, 
amit a versenyző a fedélzeten tud használni, vagy egy segítő a hajón kívülről. A külső eszköz helyét 
egy piros körben elhelyezett E betűvel kell jelezni. A rendszert a műszaki bíró ellenőrzi és hagyja jóvá. 
E szabály alóli kivételek csak a nem GP osztályú hajók vagy a sorozatok hajói amelyek GP osztályú 
hajókkal együtt futnak GP osztályú rendezvényen, feltéve, hogy a nem GP osztályú hajók megfelelnek 
a saját osztályuk vagy sorozatuk tűzoltási szabályainak. Minden depóban minden hajó vontatóján 
lennie kell egy legalább 3 kg-os kapacitású száraz vegyi oltásra jóváhagyott tűzoltó készüléknek, ami 
könnyen hozzáférhető helyen van.  
903.3 – HAJÓK ÉS MOTOROK ELLENŐRZÉSE  
903.3.1  
A hajók csak akkor indulhatnak GP osztályú rendezvényen, ha a hajtótest és a motor(ok) átvizsgálása 
megtörtént, azok megfelelnek minden biztonsági és jogosultsági előírásnak. A nemzeti szövetség által 
kiadott Mérési Bizonyítványt ellenőrzéskor be kell mutatni.  
903.3.2 – MOTOROK PLOMBÁLÁSA  
Műszaki átvétel után minden motor a következő eljárásnak megfelelően le kell plombálni; a motorok 
előírásoknak megfelelően meg kell számozni egy, a blokkon elérhető helyen, és egy lyukat kell fúrni 
egy hozzáférhető szövetszalagon, amin elhelyezik az azonosító plombát.  
903.3.3 – VÉLETLENSZERŰ ELLENŐRZÉS  
A motorokat véletlenszerűen bármikor ellenőrizni lehet, hogy meghatározzák a maximális 
hengerűrtartalmat és más jogosultsági feltételt.  
903.4 – VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA (JAVASOLT FORMÁTUM)  
903.4.1  
A javasolt formátum zárt pályás időfutamok és 3 vagy 4 körös többszörös futamok egy 1 – ¼ 
mérföldes pályán, kivéve ha az a verseny bizottság megerősítése szerint lehetetlen vagy nem 
megvalósítható. A pálya méretet a Grand Prix Klubnál a verseny előtt harminc (30) nappal kötelezően 
be kell jegyezni, és azon nem lehet változtatni. A futamok között legalább 1 óra időt kell hagyni olyan 
futamok esetén, ahol ugyanazok a hajók futnak. Minden kvalifikációban és döntőben a sávokat ki kell 
jelölni (és bójával megjelölni) hozzávetőleg 150 méterrel (500 ft) a felső kanyar belépési pontja előtt.  
903.4.2 – ELSŐ NAP  
A verseny első napja időfutamokból és egy sorozat (1A és 1B futam) verseny futamból áll. A verseny 
futamok három (3) körösek. Az időfutamok befejezése és a verseny futamok között legalább két órát 
kell hagyni. A versenyzés ezekben a futamokban a Grand Prix bíróinak a helyi verseny igazgatóval 
történt megállapodása szerint zajlik. 
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903.4.3 – MÁSODIK NAP  
A verseny második napja időfutamokból, egy sorozat (2A és 2B) verseny futamból áll, elődöntőből és 
végső döntőből. A verseny futamok három (3) körösek. Az időfutamok befejezése és a verseny 
futamok között legalább két órát kell hagyni. A versenyzés ezekben a futamokban a Grand Prix 
bíróinak a helyi verseny igazgatóval történt megállapodása szerint zajlik. 
903.4.4 - ELŐDÖNTŐ  
Az elődöntőt legalább a verseny futamok után két órával lehet tartani. Ebben a versenyben az 
időfutamokban hetediktől a tizennegyedik (7 – 14) helyeken végzettek vesznek részt. A sávok 
kiosztását sorsolással döntik el. A sorsolást a verseny bizottság egy tagja végzi. A hetedik, nyolcadik 
és kilencedik helyezettek az időfutamból sorsolással kerülnek az első, második és harmadik sávba. A 
tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik helyen kvalifikált versenyzők között sorsolják a negyedik, ötödik 
és hatodik sávot. Az elődöntőben első és második helyezettek bejutnak a döntőbe. A többi célba 
érkező az elődöntőből tartalék a döntő szempontjából. 
903.4.5 – DÖNTŐ VERSENY  
Az időfutamokban első hat (6) helyen végzett bejut a döntőbe. A sávok kiosztása sorsolással történik. 
Az időfutamokban első, második és harmadik helyen végzettek között sorsolják ki az első, második és 
harmadik pályát. Az első helyen kvalifikált húz először. A negyedik, ötödik és hatodik helyen végzettek 
között sorsolják ki a negyedik, ötödik és hatodik sávot.  A két fennmaradó helyre a döntőben a két 
elődöntőből tovább jutott. Az ő pozíciójukat az elődöntős eredményük alapján határozzák meg. 
903.4.6 – TARTALÉK NEVEZÉSEK  
A benevezett tartalékokat besorolják teljesítményük sorrendje szerint, feltéve, hogy a kvalifikációs 
futamokban teljesítettek egy (1) kört. A tartalék nevezéseket a Bíró értesíti az ötperces jelzés előtt, 
amennyiben jogosultak versenyezni. 
Amennyiben egy tartalék hajó bejut a döntőbe, a Grand Prix a 8. helyért járó pénzdíjat fizeti ennek a 
hajónak, az által megelőzött hajó helyett. A „tartalék” nevezések megengedettek és értékelik őket 
teljesítményük sorrendjében. Tartalék hajó nem lehet a vízben. Amennyiben a tagok kérik és az idő 
lehetővé teszi, az ötpercest öt perccel megelőző figyelmeztetést adhat a bíró minden futam kezdete 
előtt. Az azonos időben vízen lévő hajók száma nem haladhatja meg a dokkolásra elérhető helyek 
számát.  
903.4.7 – VERSENY BEFEJEZÉSE  
Amikor a vezető helyen haladó hajó megkapja a kockás zászlót, minden hajót úgy tekintenek, hogy 
befejezte a versenyt, amint a következő alkalommal áthaladva a rajt/célvonalon megkapják a kockás 
zászlót.  
903.4.8 – PÁLYA MEGSÉRTÉSE  
Biztonsági okokból a verseny hivatalos rajtja előtt a hajók áthaladhatnak a rajtvonatlon az utolsó 
harminc másodpercet megelőzően. Aki a hivatalos rajt előtti utolsó harminc másodpercben áthalad a 
rajtvonalon, két perces büntetést kap.  
Sávok tartása/sávváltás: minden versenyző köteles tartani a sávját a verseny első köre első 
fordulójának végéig. Sávváltás nem történhet, amíg a hajó el nem haladt a második bója mellett 
(kilépő hely az első kanyarból) és a hat hajós minimum követelményt nem teljesült.  
903.4.9 - PÉNZDÍJ 
A pénzdíjak és pontok adása olyan módon történik, ahogy az a versenykiírásban szerepel.  
A versenyzőknek és/vagy tulajdonosoknak vagy egy képviselőjüknek jelen kell lennie a díjátadáson.  
903.4.10 – TARTALÉK HAJÓ  
A versenyző rendezvényenként csak egy hajóval gyűjthet pontokat.  
903.5 – VERSENYZŐVEL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK  
903.5.1 – MERÜLÉSI IGAZOLÁS 
Minden versenyzőnek rendelkeznie kell a 205.05 szabályban leírt vízalatti tréningre vonatkozó 
érvényes bizonyítvánnyal. 
903.5.2 – VERSENYZŐ JÓVÁHAGYÁSA  
Az a versenyző, aki versenyben először vezeti a hajót, nem lehet pole pozícióban a rajtnál és az első 
fordulásnál legalább egy futamig. A bíró értékeli teljesítményét és ha kielégítőnek találja, megszűnteti 
a további korlátozásokat.  
903.5.3 - LICENC  
A versenyzők végleges jóváhagyása minden versenyző esetében a versenyző nemzeti szövetsége 
döntésétől függ. A nemzeti szövetség minden versenyzője esetében köteles írásban megerősíteni a 
versenyzők státuszát. A verseny bizottság minden versenyző tevékenységére vonatkozó dokumentum 
egy példányát megőrzi. 
903.5.4 – ORVOSI IGAZOLÁS  
Minden versenyzőnek a 205.01 pontban leírt orvosi vizsgálaton kell átesnie évente, beleértve 
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elektrokardiogramot terhelés mellett, a szuperlicencre vonatkozó 205.04.1 szabály követelményeinek 
megfelelően.  
903.5.5 - VÉDŐRUHÁZAT  
Minden versenyző a 205.11 szabálynál leírt védőöltözetet köteles használni. Ez a ruha csuklónál és 
bokánál szorosan illeszkedjen és anyag legyen tűzálló tulajdonságú. Kesztyűt is kell viselni.  
903.5.6 - ALKOHOLFOGYASZTÁS 
A depóban és munkaterületeken az alkholfogyasztás szigorúan tilos a nap utolsó futamát és az 
ellenőrzés befejezését követő 30 percnél korábban, amelyik ezek közül később van. Egészen 
pontosan a versenyzők kötelesek betartani a dopping vizsgálatra és alkohol fogyasztásra vonatkozó 
205.02.02 szabályt.  
904 – BEÉPÍTETT MOTOROS VÍZKISZORÍTÁSOS DISPLACEMENT OSZTÁLY SZABÁLYAI  
RD osztályik hengerűrtartalom a motornál nem korlátozott  

HAJÓTEST 
A hajtótest vízkiszorításos vagy egytestű típus, ahol a hajótest alámerült részének folyamatosságát, 
nyugalomban, verseny trim alatt, versenyzővel a fedélzeten, hosszanti vagy keresztirányban nem töri 
meg semmilyen törésvonal, lépcső vagy hordszárnyas konstrukciójú eszköz, amit többszörös siklási 
felületet hoz létre. A hajótestek lehetnek mono V hajótestek vagy lapos fenekű hajótestek. 
A kabinnak [ 509 szabály ] minden új, 2011. január 1. után épült hajótest esetén a hajótestet fel kell 
szerelni biztonsági kabinnal, minimális erő: 5000 newton.  
Minden meglévő hajótestnek rendelkeznie kell biztonsági kabinnal a fenti specifikációnak megfelelően 
felszerelve 2011 január 1-ig. 
A hajótest kifejezés tartalmaz minden adalékot és csatolmányt a vízvonal alatt a tengely, tengelybak, 
propeller, kormányrúd, uszony kivételével, amik általánosa és szükségesek. Kavitációs lemezek, 
kiegyenlítőlapok és after planes, amelyek rögzítettek vagy állíthatóak mozgás közben, 
megengedettek. 
Lap lemezsor vagy reverz lap lemezsorok szerkezetk használhatók, feltéve, hogy a plankok alámerült 
része hozzávetőleg párhuzamos a hajótest középvonalával és a plankok mélysége nem haladja meg 
a 35 mm-t.  
Siklási lemezsorok (plankok) kivéve ha folytatódnak a keresztgerendáig olyan szöget kell, hogy 
bezárjanak ami nem kevesebb mint 450 mm a szög kezdetétől számítva, a hajótest aljával fut és a 
szög nem lehet konkáv a hajótest aljához képest.  
Non trip fenék nem kevesebb mint 75 mm emelkedéssel 300 mm-en belül, függőleges oldalú 
hajógerinc és függőleges vezérsík megengedett.  
A tulajdonos vagy az építő választása szerint azt a pontot, ahol a borítás találkozik a non-trip 
gerinccel, le lehet kerekíteni vagy szögletesen hagyni tekintet nélkül a hajópadló vastagságára.  
A hajópadló mélységét (vastagságát) egy drót vagy hasonló anyag kifeszítésével kell mérni a hajótest 
alja körül, megfelelő szögben a középvonal felé, a mérési ponton.  
A mélységet (vastagságot) meg kell mérni megfelő szögben a hajótest felületéhez képest, és ez a 
mélység egy ponton sem haladhatja meg a 35 mm-t.  
3. SZÁRNYAK  
Csak a feltöltött motorral felszerelt Infinity osztályú (fúvott/túltöltött) hajótesteknél engedélyezett a 
szárnyak használata.  
Csak egyszeres vagy dupla síkszáranyak engedélyezettek.  
Minden szárnyat közvetlenül a motorra vagy a motor tartókra kell szerelni.  
A szárny, beleértve az oldal uszonyokat / kápzárást gátló síkokat legfeljebb 450 mm-e legyen 
magasabban mint a hajó vagy motor legmagasabb pontja, és nem nyúlhat túl a hajótest szerelési 
pontjának végén.  
A szárny megfelelősége és jósága a tulajdonos felelőssége, akinek meg kell győződnie arról, hogy a 
szárny tervezése, gyártása és felszerelése hozzáértő módon történt, és nagy sebességnél is rögzített 
és működőképes marad.  
A szárnyak lehetnek állíthatóak, mialatt a hajó mozgásban van.  
4. MINIMÁLIS MÉRETEK  
Osztály tömeg hossz biztonsági kabin 
RD       TBA    5,2 m kötelező 2011. január 1. 
         (5000 newton) 
A hosszot függőleges mentén a hajótest merev része legelejétől a legvégéig kell mérni. 
Bármilyen kinyúló rész, dörzsölő pántok, ütközők, stabilizáló vagy kiegyenlítő lapok, rudak, skeg vagy 
kavitációs lapok nem veendők figyelembe a hosszúság mérésekor. 
Az itt megadott minimális súlyok a közvetlenül a verseny után partra tett hajó tömegét jelentik, 
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versenyzővel, egyéni védőfelszerelésével, maradék üzemanyaggal együtt, de maradékvíz nélkül.  
5. MOTOR (RD OSZTÁLY)  
Dugattyús motornak kell lennie, nem turbinának. A motort a hajótesten belül kell rögzítenti. Az 
áttételnek át kell haladnia a hajótest szerkezetén. Minden módosítás megengedett. Minden propeller 
erőt a vízben és a víz ellenében kell kifejteni. Elektromos indítónak és akkumulátornak lennie kell a 
fedélzeten. Az átvitel tetszőleges. 
6. ÜZEMANYAG Az üzemanyag típusa benzin vagy metanol/etanol. Dinitrogén oxid megengedett. 
Nitro metán és bármilyen vegyi tűltöltés nem megengedett.  
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UIM FORMULA 1 VILÁGBAJNOKSÁG 

1. SZERVEZÉS 

2. VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 

3. RAJT 

4. LEÁLLÍTOTT VERSENY 

5. MEGSZAKÍTOTT VERSENY 

6. VERSENYPÁLYA 

7. ÉRTÉKELÉS 

8. FELSZERELÉS 

9. ÜZEMANYAG 

10. SZUPERLICENC 

11. SÁRGA LAPOK 

12. ÓVÁSI ÉS FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS 

13. BIZTONSÁG 

14. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

Szabályok értelmezése - 200.02 
Minden olyan esetben, amelyről a nemzetközi szabályok nem rendelkeznek a Nemzeti Szövetségnek 
a szabályok szellemében kell döntenie. 

Ellentmondó szabályok esetében a Bajnokságra vonatkozó szabályok érvényesek, ahogy azok a 
Pályaversenyek Szabályai Kézikönyv kék oldalain szerepelnek  

1. SZERVEZÉS 

1.1.  A F1 versenyek és bajnokságok rendezési jogai az UIM tulajdonában és szabályozása 
alatt állnak. Az UIM a verseny igazgatását átadta Az UIM Tanács részére. 

A Tanács a szabályokat bármikor módosíthatja, a F1 Napi Irányító Bizottság kérésére.  

1.2 A F1 napi igazgató Bizottsága felelős a bajnokság napi igazgatásáért. Ez a Bizottság a 
következőkből áll: a Támogató (1 szavazat), csapatok tulajdonosainak képviselője (1 szavazat), 
versenyzők képviselője (1 szavazat, kizárólag biztonságot érintő kérdésekben) és a Formula Bizottság 
Elnöke (döntő szavazat).  

A F1 Világbajnokságra kizárólagosan az UIM pályaversenyekre vonatkozó nemzetközi szabályai 
érvényesek, ahogyan azok a Pályaversenyek Szabályai Kézikönyv fehér és kék oldalain közzétételre 
kerülnek.  

1.3 A Formula 1 UIM küldötte köteles az új helyszíneket jóval a jóváhagyást megelőzően 
ellenőrizni; továbbá minden egyes versenyre UIM küldöttek kell kijelölni. 

1.4 A Formula 1 Óvásokért felelős bíróját minden versenyen kijelölik, akinek feladata 
bármilyen óvás megítélése. Az óvásokért felelős bírót meg kell nevezni a versenykiírásban. 

1.5 A Nap Felelőse olyan személy legyen, aki folyékonyan beszél angolul. A következő 
személyeknek a klub, a nemzeti szövetség vagy az UIM tisztviselőinek kell lenniük: Nap felelőse, Nap 
felelőse helyettese, biztonsági bíró, műszaki bíró/ellenőr, időmérő, depó főnök, stégfőnök és 
indítóbíró. 

1.6 Szigorúan nem megengedett klubtagságot adni a verseny találkozó idejére érdekelt 
külső felek részére. 

2. VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 
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2.1 Minden a versenyzők világbajnokságába beszámító Formula 1-es verseny kettő- 
vagy háromnapos az UIM körversenyre-, értékelésre-, óvásra- és fellebbezésre vonatkozó, 
valamint a következőkben felsorolt egyedi kiegészítő szabályok szerint. 

Nap  Idő Esemény 
1. nap  12:00-12:30  Dokumentáció és regisztráció 
  10.00-18.00  Műszaki átvétel  
    a hajóknak és minden versenyfelszerelésnek 
   a depóban kell lennie (beleértve a versenyző felszerelését 
is) 
    24 órával a műszaki átvétel időpontját megelőzően) 

_______________________________________________________________________________ 

2. nap  9:00 1. versenyzői eligazítás (kötelező minden versenyzőnek, 
rádiósnak és minden hajó csapatvezetőjének) 

 a versenyközpontban (büntetést kap az, aki a névsorolvasásnál nincs jelen) 
  10:30-11:30  szabad edzés 
  15:00-16:00  időmérő edzések 

_______________________________________________________________________________ 

3. nap  9:00 2. versenyzői eligazítás (kötelező minden versenyzőnek, 
rádiósnak és minden hajó csapatvezetőjének) 

 a versenyközpontban (büntetést kap az, aki a névsorolvasásnál nincs jelen) 

  10:30-11:30  szabad edzés 
  14:45   F1 tiszteletkör 

  15:00   Formula 1 Grand Prix 
     időtartama nem haladja meg a 45 percet 

  16:00   Díjátadó ünnepség 
Ha változás történik a versenypályában, további szabadedzéseket lehet tartani. 

2.2 A nevezést csak akkor tekintik hivatalosnak, amikor a hajó átment a műszaki átvételen 
és a dokumentumokat ellenőrizték. 

Bármilyen bajnoki rendezvényre hajónként csak egy versenyző nevezhet. Tartalék hajótestek és 
hajtóművek megengedettek, de azokat csak a Formula 1 szabályainak megfelelően lehet használni. 

A tartalék hajó definíciója: olyan tartalék hajó, amit nem vizsgálnak aszerint, hogy melyik a 
leggyorsabb hajó a versenyen. Az elsődleges benevezett hajó az a hajó, amivel versenyezni 
kell, kivéve, ha az elsődleges hajó megsérül és versenyzésre képtelenné válik. 
2.3 Amennyiben vis maior miatt egy vagy két időmérő edzést törölni kell, akkor a többi 
edzés eredményét veszik figyelembe. amennyiben az edzések kevesebb mint 50%-át teljesítették, 
akkor a rajtsorrendet a bajnokság aktuális állása szerint határozzák meg. 

2.4 Rajtsorrend meghatározása az időmérő(k) alapján 

2.4.1 Minden versenyző köteles részt venni az időmérő edzéseken. 

2.4.2 Q1: Minden hajó futhat köröket bármikor az óra első 20 percében. Az első 20 perc 
végén csak a leggyorsabb 15 hajó marad a vízen, a kiesett hajók indulnak a rajtrács utolsó öt 
helyéről. 
Q2: Hét perces szünet után a korábbi időket törlik, és a megmaradt 15 hajó 15 perces 
szakaszban vesz részt; ismét tetszésük szerinti körszámot teljesíthetnek bármikor az adott 
időtartamon belül. A 15 leteltével a leglassabb 5 hajó kiesik, ezek foglalják majd el a rajtrács 11 
-15. helyét. 

Q3: További nyolc perces szünet után a korábbi időket törlik, és a végső 10-perces 
összecsapásban méri össze erejét a megmaradt 10 hajó, hogy eldöntsék a pole pozíciót és a 
rajtrács első tíz helyének sorsát. A hajók ismét tetszőleges számú kört tehetnek meg. 
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Amennyiben a versenybírók úgy ítélik meg, hogy egy versenyző szükségtelenül állt meg a 
pályán vagy akadályozott ez másik hajót a kvalifikációban, elért időeredményét törölhetik 

Az időmérő edzésen tankolni nem lehet. 

2.4.3 Amennyiben az időmérő edzéseket törlik, a rajtpozíciókat a bajnokság aktuális 
sorrendje határozza meg. 

2.4.4 Amennyiben bármilyen változtatás történik a hajón, vagy a hajtómű belső alkatrészein 
az időmérő megkezdése után, az adott hajó a rajtrács végéről indul (csak egy hajtóművet lehet 
használni az időmérőn és a versenyen). Amennyiben egy hajtóművet az időmérő után cserélnek ki, 
azt az UIM műszaki küldöttének le kell plombálnia, szabályoknak való megfelelését ellenőrizni kell, és 
a versenyző a rajtrács utolsó helyéről indul. 
2.5 A hivatalos edzési időpontokat a verseny ellenőrzésen ki kell függeszteni. 

Tesztelés a versenypályán kívül, valamint a hivatalos órák előtt és után a rendezvény ideje alatt tilos. 

2.6 Vis maior esetén ezt a lebonyolítási rendszert módosíthatja a Nap felelőse és a két 
küldött. 

Amennyiben a versenyt vis maior miatt rövidítik le, a Nap felelőse és az UIM küldött döntése alapján 
módosítani lehet az időtervet, és ha szükséges, a pálya vonalát. 

Amennyiben a versenyt deklaráltan hullámzó vízfelületen rendezik, a körszámot ideális esetben 
fenntartják, de mód van annak csökkentésére, amennyiben azt az UIM megfelelőnek tartja. 
Amennyiben az idő lehetővé teszik, a pálya elrendezését meg lehet változtatni a küldött és a 
versenyzők képviselőjének megállapodása szerint. 

KVALIFIKÁCIÓS FOLYAMAT 
2.7 A legmagasabb létszám a versenyen 26 lehet, kivéve, ha az UIM küldött és a rendező 
erről másképp állapodott meg, és ezt az első eligazításon közzéteszik. 

Amennyiben több hajó nevezett a versenyre, a sorozat szerződött hajói automatikusan bejutnak a 
hivatalos gyakorlásra és az időmérő edzésekre. Minden más hajó köteles 30 perces előkvalifikáción 
részt venni, amire az 1. nap reggelén kerül sor, egy órával a szabad edzés előtt; a leggyorsabb hajó 
kap lehetőséget, hogy részt vegyen a hivatalos edzésen és az időméréseken. Innen a leggyorsabb 
hajók közül annyian jutnak a hivatalos kvalifikációs edzésekre, ahány szabad hely maradt a 26-ból. Ha 
szükséges, a kvalifikációt nem szerzett hajók kötelesek elhagyni a depó területét. 

2.8 Az UIM küldött fenntartja a jogot, hogy egy nem kvalifikált hajót bejuttasson a döntőbe. 
A verseny házigazdájául szolgáló ország versenyzője vagy a támogató által kiválasztott versenyző 
jogosult erre. A szabadkártyát kapó versenyzőt a az első versenyzői eligazításon bejelentik. 

2.9 A verseny előtt eligazítást kell tartani, és át kell tekinteni a verseny fő pontjait. A 
résztvevőknek és a napirendnek meg kell egyeznie az UIM szabályaival. 

2.10 Az UIM küldött feladata biztosítani, hogy névsorolvasást tartsanak minden versenyző, rádiós 
nevével, akiknek a szólításra rajtszámukkal kell válaszolniuk. Pénzbüntetést kap az a versenyző, aki 
nevének elhangzásakor nincs jelen, hogy válaszoljon. 

3. RAJT 
3.1 A rajt az alábbiak szerinti állómotoros rajt stégről, ahogyan a 307. szabályban le van írva, 
figyelembe véve a következőket: 

� Meg kell növelni a stég hosszát, hogy hajónként megközelítőleg 5 méter hely legyen. Ez több 
lehetőséget adna a sávtartásra. 

� Kellő mértékben meg kell dönteni a stéget, (vagy megváltoztatni az első fordítóbója helyét) 
hogy a stég ne rögtön az első bójánál legyen.  

Amennyiben a fentiek nem megvalósíthatóak, alternatíva lehet az UIM küldött döntésétől függően  a 
mozgásból történő rajt. Továbbá, a küldöttek súlyosabb büntetéseket szabhatnak ki a sávjukat nem 
tartó versenyzőkre. 

3.2 A hajókat fel kell sorakoztatni farral, álló motorral a stéghez, pontonhídhoz vagy a parthoz. 
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Azok a hajók, akik nem tudnak az előttük álló hajó beállásától számított 20 másodpercen belül 
elhelyezkedni, büntetést fizetnek. 

3.3 A rajtvonal és az első fordítóbója közötti távolságnak minden biztonsági szempontot figyelembe 
véve legalább 300 méternek kell lennie. 

3.4 Amikor a stégfőnök meggyőződött arról, hogy minden versenyző rajtra kész, motorjuk áll, 
felemel egy zöld zászlót és az OOD elindítja a rajtceremóniát. Utasítja a rajtbírót, hogy emelje fel a 30 
másodperces táblát (min. 80 x 80 cm, számjegyek 60 x 10 cm). 

A 30 másodperces tábla felemelése után a motorjukat beindító, vagy a stégtől az összes piros fény 
kikapcsolását megelőzően elmozduló hajó egy körös büntetést kap. Ezt a kört a verseny végén 
vonják le, vagy áthajtásos büntetést is ki lehet szabni. 
A tábla felemelése után 30 másodperccel felgyulladnak a piros fények. Ezután 5-15 másodperccel 
kikapcsolják a piros fényeket, és a verseny elindul.  

Egy bizonyos idő után a piros fény ismét megjelenik. 

3.5 Későn rajtolók: Annak a versenyzőnek, aki nem tudott elindulni a piros lámpa ismételt 
kigyulladásáig, most meg kell várnia míg az egész mezőny elhalad a rajthely előtt, és csak ezután 
kapcsolódhat a versenybe a pályára vezető belépő sávon át. 

3.6 A rajtbíró ha szükségesnek ítéli dönthet úgy, hogy a piros zászló bemutatásával törli a rajtot és 
újrakezdi a rajtceremóniát. 

3.7 A rajtstég legalább 75 méter hosszú, vagy hossza legyen 5 méter szorozva a versenyben 
megengedett legnagyobb létszámmal (amelyik ezek közül több), szélessége legalább 1,5 méter 
legyen. 

Minden rajtstéget úgy kell elfordítani, hogy az első rajthelyről indulónak maximális előnye legyen az 
első fordítóbójáig a rajtrács utolsó helyeiről indulókkal szemben. A pálya rajzát (beleértve a rajtstég 
helyzetét) az állandó küldöttnek kell jóváhagyás végett megküldeni 60 nappal a verseny előtt. 

3.8 Bármely hajót, amelyik nem indult el a versenyző csak saját erejével juttathatja vissza a 
rajthelyhez. Ha bármely segítő beúszik érte, a hajót ki kell zárni. 

A rajtstégre csak egyenruhás csapattagok léphetnek. Ezeknek a csapattagoknak egyben F-1-es 
tagoknak is kell lenniük a rajtstégre szóló F-1-es belépési engedéllyel. 

3.9 A rajteljárást meg lehet változtatni annak érdekében, hogy a hajókat két csoportba sorolják a 
rajttól az első fordítóbójáig, olyan módon, hogy a versenyzőket 2 nagy, az első fordítóbója előtt 
elhelyezett bójával jelzett kapun át vezetik. A napi irányító bizottság dönti el, hogy alkalmazza-e ezt a 
rendszert, a rajtolási rendszerről teljes részletességgel tájékoztatást kell adni a versenyzői 
eligazításon. 

3.10 Egyező út csak akkor jöhet létre, amikor két hajó azonos pályán halad, vagy hozzávetőleg 
azonos pályán és az előzést végrehajtó hajó már nem választhatja meg szabadon, melyik oldalon 
halad el. 
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4. LEÁLLÍTOTT VERSENY 
4.1 A verseny leállítása esetén a versenyzõknek saját erejükbõl vissza kell térniük a rajthelyre 
(vagy az UIM küldött által a versenyzõi eligazításon megadott más helyre a pályán). Alternatívaként 
felmutathatják a sárga zászlót, és minden versenyzõ köteles lassan haladni, elõzni tilos. 

4.2 Kizárják azokat a versenyzõket, akik a verseny alatt bármikor (akár leállították a versenyt 
valami miatt, akár nem) külsõ segítséget vesznek igénybe. 

4.3 Azokat a hajókat, amelyek lerobbantak és a pálya közepére vagy a pályán kívülre húzódtak 
csak a verseny leállítása esetén és ha az eszközmentõk rendelkezésre állnak lehet az utánfutóhoz 
vagy a rajthelyre vontatni. 

4.4 Csak abban az esetben, ha a hajó saját motorjának erejébõl ér a rajtstéghez lehet javításokat 
és karbantartást végezni a rajtstég hátsó oldalán vagy a vízretevõ stégen, amikor a hajó teljesen a 
vízben vagy az utánfutón van Újraindítás esetén a szerelés alatt álló hajónak kész kell lennie arra, 
hogy a stégfõnök utasítására elfoglalja a helyét a rajtrácson. A javítási területre vonatkozó további 
információkat a versenyzõi eligazításon adnak. 

4.5 A rajtstégen a felsorakozás és a rajt vagy újraindítás során javításokat nem lehet végezni. 

4.6 A versenyzõk saját javítási munkáikat hajóikon a szabályoknak megfelelõen végezhetik. A 
versenyzõ két megjelölt szerelõje a stégen és a hivatalos darukezelõ nem számítanak külsõ 
segítségnek. 

4.7.  Ismételt rajt esetén a javítás alatt álló hajónak készen kell állnia arra, hogy a stégfõnök 
utasítására elfoglalja helyét a rajtrácson. Amennyiben a hajó nem képes elfoglalni helyét, köteles a 
stég végétõl indulni.  

4.8 Az újraindított verseny távja az eredeti versenytáv mínusz a vezetõ hajó által a leállításkor 
megtett összes körök száma, mínusz 1 kör újraindításonként. 

4.9 Újraindítás esetén a rajtfelállást, illetve amennyiben nincs újraindítás, akkor a végleges 
helyezéseket a megállítást megelõzõ körben fennálló sorrend határozza meg. 

4.10 A verseny rendezõje bármikor megállapíthatja, hogy ki a felelõs a verseny leállításáért, akár a 
befejezett verseny után is, ebben az esetben a felelõsnek talált versenyzõ(ke)t kizárják az adott 
versenybõl. 
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4.11 Kötelezõ, hogy minden hajón legyen távmûködtetésû piros és sárga fény a pilótafülkében. A 
versenyzõk felelõssége biztosítani, hogy a lámpák mûködnek, és hogy tisztán láthatóak a fények a 
versenyzõ számára, mialatt versenyez. 

4.12 Amennyiben a versenyt leállítják, a mentõhajók és a versenyirányítás felmutatja a piros zászlót 
és a verseny irányítás felkapcsolja a piros fényeket a hajókban. 

  Erre a jelre minden versenyzõ köteles haladéktalanul lelassítani és visszatérni a 
rajtstéghez vagy az elõre megadott újraindítási területre. 

4.13 Arra vonatkozóan, hogy az újraindítási eljárást a stégtõl vagy más területrõl végzik, 
tájékoztatást kell adni a versenyzõi eligazításon. 

5. MEGSZAKÍTOTT VERSENY 
5.1 Az újraindításnál a hajók sorrendje megegyezik azzal a sorrenddel, ami szerint a sárga 
jel bemutatását megelõzõ körben haladtak. Az a hajó, amelyik nem a megfelelõ helyrõl indul, egy 
körös büntetést kaphat vagy áthajtásos büntetést róhatnak ki rá. 
5.2 A sárga zászló felmutatásakor a vezetõ helyen haladó hajó vagy az arra a célra kijelölt 
hajó felvezetõ hajóként szerepel, és alacsony sebességgel halad. A versenyirányítás és a mentõhajók 
kiteszik a sárga zászlót, amivel mozdulatlan zászlók esetén a veszélyre figyelmeztetnek, amikor pedig 
erõsen lobogtatják a zászlókat, akkor a versenyzõk kötelesek rendkívüli óvatossággal eljárni. 

5.3 A Rendezõ biztonsági okokból, vagy hogy a vészhelyzeti szolgálat bemehessen, 
félbeszakíthatja a versenyt; ebben az esetben a mentõhajó és a versenyirányítás felmutatja a sárga 
zászlót, és a versenyirányítás felkapcsolja a sárga fényeket a hajókban. 

Erre a jelre minden versenyzõ köteles azonnal lelassítani és nem elõzni. Minden, 5 másodperccel a 
sárga fény bekapcsolása után történõ elõzés 1 kör levonást jelent. 

5.4 Amikor a versenypálya szabaddá válik, csak a versenyirányításon marad fenn a sárga 
zászló. 

5.5 Minden hajó lassan haladva (kb. 4000-es fordulatszám mellett) tartja pozícióját, amíg a 
versenyirányítás ki nem kapcsolja a sárga fényt. A csapatvezetõk felelõsek azért, hogy hajójuk 
megfelelõ pozícióban legyen az újraindításhoz. 

5.6 Amikor az újraindítás mozgásból történik, amennyiben legalább az elsõ 10 hajó megfelelõ 
pozícióban van, az UIM küldött újraindíthatja a versenyt az idõzítõ tábla vagy a zöld zászló 
felmutatásával. 

5.7 Sárgazászlós helyzetben a hajók elhagyhatják a versenypályát, de a versenybe az 
utolsó pozícióban haladó hajó mögött kapcsolódhatnak be újra. 

6. VERSENYPÁLYA 
6.1 A két fordítóbója közti egyenes hossza legfeljebb 850 méter. 

6.2 Legalább 2 darunak kell lennie a hajók vízre rakásához. 

6.3 A pálya (vízfelület) határait, amin az edzés és a verseny folyik a versenykiírásban meg kell 
jelölni. 

6.4 A depó területének elegendõen nagynak kell lennie ahhoz, hogy a hajókat ne más hajók felett 
kelljen daruzni. 

6.5 A biztonsági szabályok megegyeznek a verseny idõpontjában érvényes UIM szabályokkal, 
hacsak másképp nem rendelkeznek az itteni szabályok. 

6.6 A versenypályán jobbos fordulókat is el lehet helyezni. 

Mindenféle zavart elkerülendõ a balkezes fordulókat narancsszínû, a jobbkezes fordulókat sárga színû 
bóják jelölik. 

 

7. ÉRTÉKELÉS 
7.1 Az elsõnek rangsorolt hajó az, amelyik a kijelölt távot a legrövidebb idõ alatt teljesíti. 
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7.2 A versenyzõket az általuk megtett teljes körök alapján állítják rangsorba, azok között pedig, 
akik azonos számú kört teljesítettek a célvonalon való áthaladási sorrend dönt. 

7.3 Az esetleges megismételt rajtok során megtett körszámot is figyelembe veszik az értékelésnél. 

7.4 Pontot az elsõ 10 versenyzõ kap azzal a feltétellel, hogy teljesítették a gyõztes által megtett 
körök legalább 70%-át (kerekítve a legközelebbi egész számú körre, azaz pl. 18,5+=19 és 18,49 = 
18). 

7.5 Azok a hajók, amik megtették a körök legalább 90%-át, de nem haladtak át a célvonalon a 
gyõztes után a sorrendben azok után következnek, akik ugyanannyi kört tettek meg, de célba értek a 
gyõztes után. 

7.6 A teljes pontszám megadásához a vezetõ hajónak meg kell tennie a versenyben elõírt körszám 
70%-át. 

7.7 Ha a leállított versenyt „vis maior” miatt nem lehet újraindítani, akkor a pontokat a következõ 
rendszer szerint adják: 

a teljes verseny legalább 70%-a: teljes pontszám 
kevesebb, mint 70%-a:  fél pontszám 
kevesebb, mint 35%-a:  nincs pontszám 
7.8 Pontozási táblázat: 

1. 20 pont 6. 5 pont 

2. 15 pont 7. 4 pont 

3. 12 pont 8. 3 pont 

4.  9 pont 9. 2 pont 

5.  7 pont 10. 1 pont 

7.9 A versenyzõk Formula 1 Világbajnokságának végsõ sorrendje az egyes versenyeken szerzett 
pontszámok összeadásával alakul ki a bajnokság végén. 

A pontokat a versenyzõk és nem a csapatok kapják. Minden versenyzõ magának szerzi a bajnoki 
pontokat. Ha a versenyzõ csapatot vált a szezon közben, a pontjait megtartja. 

7.10 Holtverseny esetén a versenyeken szerzett elsõ helyek száma dönt, majd a második helyek 
stb. 

Amikor az összes pontok száma megegyezik, és a döntetlen feloldásának minden más lehetõsége 
sem vezetett eredményre, az a versenyzõ lesz a gyõztes, aki a legtöbb pole pozíciót szerezte. Ezt a 
módszert lehet használni a második hely, stb. megállapítására is. 

7.11 Közvetlenül a verseny után: 

A gyõztes megtehet egy tiszteletkört. 

Az elsõ három helyezett elsõbbséget élvez a stégnél, hogy 15 percen belül odaérhessenek a 
dobogóhoz. 

7.12 A díjak átadása az elsõ három versenyzõnek a dobogón. Ez az eredményhirdetés csak az 
elõzetes értékelést tükrözi, és feltétele a megerõsítés az ellenõrzést és bármely óvás vagy fellebbezés 
elbírálásának lezárása. 

7.13 A sorozat utolsó versenyén az UIM három érmet ad (arany, ezüst, bronz) a világbajnokság 
összesített pontversenyében az elsõ három helyen végzett versenyzõnek. 

Ezek az érmek nem helyettesítik a rendes díjakat (lásd 108.01 és 322. pontokat). 

 
8. FELSZERELÉS 
HAJÓTEST 

8.1 A hajótest tetszõleges lehet mindhárom kapacitás kategóriában, de meg kell felelniük a 
Formula 1 szabályainak. 
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8.2 A hajótest, futófelületek, szivattyúfejek és más alkatrészek cseréje lehetséges a mûszaki 
átvétel után, egészen az idõmérõ edzés kezdetéig, de minden elvégzett cserérõl haladéktalanul 
tájékoztatni kell az UIM mûszaki küldöttét, hogy az ellenõrzést és plombálást ismételje meg, valamint 
ellenõrizze az eltávolított egységeket is. 

8.3 A kvalifikációs idõmérést követõen a hajón vagy futófelületen végzett csere azt jelenti, hogy a 
korábban elért idõket törlik, a helyettesítõ hajót vagy futófelületeket új nevezésnek tekintik, ahol teljes 
mûszaki ellenõrzést kell végezni. Amennyiben idõmérõ teljesítésére már nem marad idõ, a hajó a 
rajtrács végérõl indul. 

8.4 A versenyhétvége alatt javításokat bármikor lehet végezni azzal a kivétellel, hogy a hajótest, 
futófelület forgattyúsház, hengerblokk cseréje a verseny rajtja után nem engedélyezett. A 
versenypályán nem lehet javítást végezni külsõ segítség igénybevételével. 

8.5 A hajó tömege, maradék üzemanyaggal és olajjal, a versenyzõvel és egyéni felszerelésével, de 
maradékvíz nélkül a következõ: 

2,0 liter 486 kg 

2,5 liter 550 kg 

3,0 liter 586 kg 

Az elsõ hat helyen végzett hajót mérleggel lemérik az idõmérõ és a verseny után. A mérlegelés ellen 
nem lehet óvni. A mérlegek a találkozó kezdete elõtt már rendelkezésre állnak. 

Amennyiben az UIM küldött kéri, a versenyzõknek meg kell engedniük, hogy õket külön is megmérjék. 

8.6 Mindhárom kapacitás kategóriában a minimális hossz a futófelületen mérve 480 cm. 

8.7 Rádiónak kötelezõen lennie kell a hajóban, minden egyes hajó teljes rádió ellenõrzése része a 
mûszaki ellenõrzésnek annak érdekében, hogy minden rádió üzemképes legyen. A rádiósnak a 
verseny ellenõrzésen jelen kell lennie, amikor hajója a pályán tartózkodik. A csapatvezetõk, az UIM 
küldött közötti egyértelmû kommunikáció biztosítása érdekében minden csapatvezetõnek beszélnie 
kell angolul. 

Amennyiben a csapatvezetõ nem elérhetõ, a helyettes csapatvezetõnek a depó területén kell 
tartózkodnia, hogy bármikor kommunikálhasson az UIM küldöttekkel; a csapatvezetõnek és 
helyettesének is beszélnie kell angolul. 

8.8 Minden szárny tükörnek legalább 60 cm2 méretûnek kell lennie, ezeket a megfelelõ rögzítés 
érdekében 2 ponton csavarral kell felerõsíteni. 

Egy csapaton belül két egyforma hajó esetén a tükör testnek eltérõ színûnek kell lennie, a következõk 
szerint: 

Páratlan szám: sárga fluoreszkáló szín 

Páros szám: narancs fluoreszkáló szín 

A csapat harmadik hajója: fekete 

HAJTÓMÛVEK 
MÛSZAKI ELÕÍRÁSOK 2010 VÉGÉIG 

HAJTÓMÛVEK 
1. Egy átmeneti szabály (grandfather rule) vonatkozik minden Formula 1 farmotorra, amelyeket 
már homologizáltak és jogosultak versenyezni a 2003-as évadban. Ezek a motorok a következõk: 

2. Mercury 2.5 EFI Homologizációs lap No.: F-1/00496 

3. Johnson 3.0 EFI Homologizációs lap No.: F-1/00497 

4. Ezen motorok továbbra is jogosultak versenyezni, amíg versenyképesek maradnak; rájuk az 
új korukban kiadott eredeti homologizációs lapjaik vonatkoznak. Ezek a koros egységek jelentik a 
teljesítmény határt az újoncoknak, azzal a céllal, hogy névleges 350 LE legyen a teljesítmény plafon. 
Az OEM módosítása az Elektronikus Szabályozó Egységben megengedett. 

5. A Formula 1 irányító bizottsága fenntartja a jogot a négyütemû vagy új kétütemû motor 
teljesítmény áttekintésére a szezon közepén, és ellenõrizzék, hogy egyiknek vagy másiknak nem túl 
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nagy-e a teljesítménye. Amennyiben szükségesnek találják, módosítják a motor indukciós 
ellenállásának átmérõjét. Négyhetes türelmi idõt adnak az ellenállás lemezek módosítására és 
beszerelésére a változás bejelentésének idõpontjától kezdve. 

6. A Formula 1 versenymotorok jelen mûszaki specifikációja lehetõvé teszi a motor (ami áll 
hajtómûbõl, erõátvitelbõl, támtengelybõl, szívórendszerbõl, kormánymûbõl, hidraulikából és 
elektromos szabályozókból) külmotorként, belmotorként vagy belmotor/külmotorként történõ 
felszerelését bármilyen konfigurációban. Az alsóbb részek átalakítása egy kardántengellyé nem 
megengedett. 

7. A Formula 1 hajók vizes propellereket kötelesek használni, légcsavarok használata nem 
megengedett. 

8. A Formula 1 motoroknak fix arányú közvetlen hajtással kell rendelkezniük. Változtatható 
arányú sebességváltók, dörzskapcsolók és torziós áttétek nem megengedettek. 

9. Légköri indukciós motorok legfeljebb 8 hengerrel elfogadottak 3,0 liter névleges kapacitásig; a 
következõ mért motor kapacitás tartományok szerint csoportosítva: 

 2,0 liter mért kapacitás 1950 – 2200 cm3 

 2,5 liter mért kapacitás 2101 – 2600 cm3 

 3,0 liter mért kapacitás 2551 – 3200 cm3 

10. Kényszerindukciós motorok legfeljebb 6 hengerrel elfogadottak ekvivalens kapacitással, amit a 
mért kapacitás 1,4-el szorozva kapnak. Az elfogadott maximális mért motorkapacitás névlegesen 2 
liter, innen kezdve 

 2,0 liter mért kapacitás 1200 – 1575 cm3 egyenértékû 2200 cm3 

 2,5 liter mért kapacitás 1501 – 1860 cm3 egyenértékû 2600 cm3 

 3,0 liter mért kapacitás 1822 – 2290 cm3 egyenértékû 3200 cm3 

11. A motorok bármilyen belsõégésû motorok lehetnek, korlátozott sorozatgyártásból. 

12. Forgómotorok besorolása az 503.08 szabálynak megfelelõen. 

13. Dízel, külsõégésû vagy gázturbinás motorok nem jogosultak. 

14. A „zöld motorok” támogatandók (tekintettel a kibocsátásra) ösztönzõk segítségével, amelyeket 
idõrõl idõre meghatároz a Formula 1 bizottság. 

15. A motorokban lehetõségnek kell lennie a zajcsillapításnak. Amennyiben egy bizonyos verseny 
rendezõje helyi okok miatt kéri, az 504-es szabályt alkalmazzák, és a motorok nem haladhatják meg a 
98+6db(A) értéket a 504.03 szabálynál leírt módon történõ méréskor. 

16. Amennyiben a zajcsillapításra a maximális zajmértéknek való megfelelés érdekében van 
szükség, annak minden versenyen rendelkezésre kell állnia. Megfelelésre szükség van, hogy az 
átvétel sikeres legyen. 

17. A környezetszennyezés csökkentése érdekében a motorok bejáratását az indítóstégnél vagy 
más meghatározott helyen csak a mûszaki küldött engedélyezheti, és amennyiben a mûszaki küldött 
kéri, hatékony zajcsillapítást kell használni. 

18. A zajra vonatkozó szabályok megsértése pénzbüntetést von maga után. 

19. Az új motorokat akkor fogadják el, ha a motort/meghajtó egységet hitelesítésre benyújtották, 
tiszteletben tartották ezen szabályok betûjét és szellemét, valamint amennyiben ezek a motorok a F1 
napi irányító bizottsága által jóváhagyott áron szabadon hozzáférhetõ módon megvásárolhatóak. 

20. Ennek érdekében a gyártó köteles benyújtani egy teljes hajtómû összeállítást az UIM mûszaki 
bírója vagy a F1 napi irányító bizottsága által delegált személy általi hitelesítésre. 

21. Új motorokra vonatkozó homologizációs kérelmeket, amelyek tartalmaznak egy teljesen 
kitöltött homologizációs nyomtatványt fényképekkel együtt, a használat elsõ szezonját megelõzõ év 
október 15. napjáig be kell nyújtani. A hitelesítést és jóváhagyást az UIM a kérelem beérkezésétõl 
számított legfeljebb hat héten belül elvégzi. 

22. A gyártó nevét és színét a homologizáció szerint kell használni. 

180 



23. Folyamatban lévõ gyártási változtatásokat csak évente egyszer fogadnak el a 
forgattyúsház/henger vonatkozásában, az erre vonatkozó értesítésnek minden év október 15. napjáig 
be kell érkeznie. Más részekre vonatkozóan a folyamatban lévõ gyártási változtatásokat bármikor az 
év során be lehet nyújtani jóváhagyásra. Alkalmazásuk jogosságát a Formula 1 bizottság vizsgálja 
meg, figyelembe véve minden, a teljesítményre gyakorolt hatást. Amennyiben elfogadják, a változtatás 
a jóváhagyást követõen azonnal hatályba lép, azzal a feltétellel, hogy az érintett komponenseknek 
ésszerû áron szabadon elérhetõknek kell lenniük. Az UIM minden érintett felet értesít. 

24. Amennyiben egy motor illegálisnak minõsül, a 406-os, Büntetések szabálynak megfelelõ 
büntetés kiszabására kerül sor. 

 

VERSENY UTÁNI ELLENÕRZÉS 
1. A motor jogosultságának mûszaki szempontból történõ ellenõrzéséhez a homologizációs 
lapon szereplõ, ott feljegyzett méreteket használják referenciaként. Minden megadott méret az 
abszolút maximum (vagy adott esetben a minimum) érték, tolerancia nélkül. Az eredeti motor gyártója 
olyan motorokat gyárt, amelyeknek a méretei megfelelnek a homologizációnak. A teljes felelõsség 
átszáll a versenyzõre az eladás idõpontjában, innen kezdve a versenyzõ felelõs azért, hogy a motor 
legális jellegét megõrizze, függetlenül a rajta elvégzett karbantartási illetve beállítási munkáktól. A 
mûszaki átvételt azokkal a gyártó által készített mérõeszközökkel végzik, amelyeket a homologizáció 
idején a gyártó átadott az UIM részére. Ezeket az eszközöket a „stimmel vagy nem stimmel” alapon 
használják, Amennyiben az adott méret „nem stimmel”, akkor az a méret nem legális. 

2. Minden rendezvényen a mûszaki bíró maga dönti el, milyen fokban kéri a szétszerelést, amit 
az elsõ három helyezett motorján kell elvégezni az ellenõrzés céljából. Döntése végleges. 

9. ÜZEMANYAG 
9.1 A hivatalos üzemanyagot a Fõszervezõ (támogató) / rendezõ biztosítja minden verseny 
helyszínén. 

2010-tõl kezdõdõen, az üzemanyag összetétel legalább 10%-ának bioüzemanyagnak kell lennie 
amennyiben ilyen típusú üzemanyag rendelkezésre áll (bioetanol és alkilát). 
Az üzemanyagnak folyamatosan állandó jellemzõkkel és minõséggel kell rendelkeznie; meg kell 
felelnie a szezon kezdetén kiadott adatlapoknak és mintáknak és az UIM valamint a Fõszervezõ és a 
motor gyártója közötti megállapodás szerint. 

Csak ilyen üzemanyag használható; azok a csapatok, akik saját üzemanyagot hoznak a verseny 
helyszínére, büntetést kapnak. 

9.2 A versenyzõktõl véletlenszerûen a rendezvény ideje alatt vett üzemanyag mintákat a verseny 
helyszínén vizsgálják, a vizsgálatra a késõbbiekben laboratóriumban is lehetõség van. Az 
üzemanyaggal kapcsolatos szabályokat megsértõ versenyzõk kötelesek megtéríteni a laboratóriumi 
vizsgálatok és elemzések minden költségét. 

9.3 Az egyetlen engedélyezett adalékanyag az üzemanyaghoz az kenõolaj a kétütemû 
motorokhoz. A motor teljesítményét növelõ adalékanyagok hozzáadása az üzemanyag (karburizáló 
folyadék) és a levegõ beömlõnyílásnál (égést tápláló anyag) tilos. 

9.4 Semmiféle indítást segítõ vegyszer használata nem megengedett a rajtstégen. 

9.5 Minden versenyzõ bármikor köteles alávetni magát alapos ellenõrzésnek. A teljes 
üzemanyagrendszert szét lehet szedni, a hajóból eltávolítani és ellenõrizni és/vagy üzemanyag mintát 
venni. Ha a fedélzeti üzemanyag rendszerben bármikor szabálytalan üzemanyagot találnak, a 
versenyzõt kizárják a verseny adott részébõl. 

 Az üzemanyag szabályosságát kizárólag az UIM küldött ítéli meg a számára elérhetõ összes 
vizsgálat és információ alapján. 

9.6 A tankolás nem engedélyezett, ha a hajó nincs az utánfutón. 

10. SZUPERLICENCEK 
10.1.  A F1-ben szuperlicencre van szükség a Nemzeti Szövetség nemzetközi licencével együtt. 
Más tagságra nincs előírva. 
10.2 Az a versenyző, akinek életkora meghaladja az 50 évet abban az évben, amikor 
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szuperlicencért folyamodik, köteles minden részletes vizsgálatról szóló orvosi igazolással rendelkezni, 
amit az UIM által elfogadott orvos részére kell benyújtani.  
10.3 A versenyző nemzetisége azonos a versenyző részére a nemzetközi versenyengedélyt 
kibocsátó Nemzeti Szövetség nemzetiségével. Az engedélyt kibocsátó Nemzeti Szövetség 
beleegyezésével az orvosi vizsgálatot és a merülési tesztet más országban is el lehet végezni. A 
zászló a nemzetközi versenyengedélyt kiadó nemzeti szövetségével azonos a fentiek szerint. Az UIM 
Szuperlicenc iránti kérelemnek attól a Nemzeti Szövetségtől kell érkeznie, amelyik a nemzetközi 
versenyengedélyt kibocsátotta. 
10.4 Azon versenyzők nevezését fogadják el, aki UIM szuperlicenccel rendelkeznek. 
10.5.  Minden új versenyzőt edzés közben ellenőriznie kell két UIM küldöttnek és a F1 versenyzők 
UIM képviselőjének.  
10.6.  Ahhoz, hogy a versenyző szuperlicencet kapjon, részt kell vennie hat pályaversenyen 
katamarán típusú hajtótesttel rendelkező hajóban (min. 750 cm3).  
A verseny definíciója egy versenyhétvégén: még akkor is ha több futamra vagy versenyre kerül sor, a 
versenyhétvége minden futamával és versenyével egy versenynek számít. A Nemzeti Szövetségek 
teljes mértékben felelősek a versenyzők általuk beadott sport önéletrajzáért. Minden egyes verseny 
összes eredményét fel kell tüntetni, mivel a versenyzőknek legalább 6 versenyt kell teljesíteniük úgy, 
hogy minden egyes versenyen a teljes táv 70%-át teljesítették.  
A szuperlicenc az első tíz versenyen ideiglenes érvényességű, és azt bármikor visszavonhatja a Nap 
Felelőséből, az UIM küldöttből és a F1 versenyzők képviselőjéből álló bizottság. Ha a szuperlicencet 
visszavonták, a következő igénylést csak a következő szezonra vonatkozóan lehet benyújtani.  
10.7.  A szuperlicenc iránti kérvényt az érintett versenyző Nemzeti Szövetsége állítja ki, és 4 héttel 
azelőtt adja be az UIM részére, amikor az első olyan rendezvény van, ahol a versenyző részt kíván 
venni. A szuperlicenc díja 120 EUR. A 4-hetes határidő után beérkező kérelmek díja ennek 
kétszerese. 
A kérelemhez csatolni kell a következőket:  
• A versenyző sportkarrierje, a kvalifikációs rendezvényeken elért eredményei  
• UIM orvosi dokumentumokat, jelen szabályzat mellékletének megfelelően, megadva azokat az 
információkat, amelyek az UIM 205.03/  
205.04 / 205.04.1 szabályok előírnak. 
Általános ajánlások F1 szuperlicenccel rendelkezőknek fizikai fittséggel kapcsolatban:  
• Kardiovaszkuláris edzés (állóképességi edzés) mint kocogás, kerékpározás, evezés, stb. 
kétszer egy héten – megszakítás nélkül legalább 20 percig. Bármilyen sporttevékenység, ami 
„megállásokat” is tartalmaz, mint pl. futball, tenisz vagy bármely más labdasport nem megfelelő 
állóképességi edzéshez, de ajánlott mint kiegészítő sport.  
• A nyak és a hát izmait erősítő edzés legalább hetente kétszer.  
• Merülési igazolás (ld. 205.05)  
• Egy fénykép  
• A díjakat a Tanács határozza meg  
• Az aktuális szabálykönyvet a szuperlicenccel együtt átadják a versenyzőnek.  
 
A Nemzeti Szövetségek felelősek a megadott információkért.  
10.8.  A szuperlicenc iránti kérelmet a F1  napi irányító bizottsága megvizsgálja, és az 
elfogadhatóságáról döntést hoz.  
10.9 A szuperlicenc 1 évig érvényes (január 1-től a kibocsátás évének december 31. napjáig). 
10.10 A szuperlicenc megújításához a Nemzeti Szövetségek december vége előtt kötelesek 
megküldeni az UIM részére azon versenyzők listáját, akik számára a megújítás a következő évre 
szükséges. 
10.11 Minden csapat köteles kinevezni egy csapatvezetőt, aki felelős a csapatlicenc UIM-től való 
beszerzéséért, a csapat versenyzőinek szuperlicencének megszerzéséért és aki felelős a két hajóból 
álló csapat Bajnokságra való benevezéséért, valamint mindenféle ügyek (kereskedelmi, pénzügyi) 
intézéséért az UIM-mel és az IDEA MARKETING-gel. Ugyancsak ő a felelős a csapat tagjainak 
viselkedéséért és nevét feltüntetik az UIM Csapatlicencén. 
 
11. SÁRGA LAPOK ÉS PIROS LAPOK 
11.1.  A sárga lapot nyomtatványon kell megerősíteni, amit az eredményekkel együtt ki kell 
függeszteni. A versenyző 60 percen belül óvást nyújthat be a zsűri felé.  
Ha az óvást elutasítják, fellebbezést lehet beadni. Az óvások és a fellebbezések benyújtására az UIM 
szabályai érvényesek.  
Az egyéb Formula Sorozatokban (F2) adott sárga lapokat veszik figyelembe a sárga lapok adásakor 
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11.2.  Sárga lapot a következők szerint lehet adni:  
� Alkalmanként legfeljebb két sárga lapot veszélyes vezetésért.  
� Piros lap adható rendkívül veszélyes vezetésért  
 
Az a versenyző, akinek három sárga lapja vagy egy piros lapja van, elveszti jogát, hogy részt vegyen 
a Világbajnokság vagy Kontinentális Bajnokság (ez évi vagy következő évi) következő rendezvényén,  
de hajójának egy helyettesítő versenyzővel versenyeznie kell. Amikor a verseny kihagyására 
vonatkozó büntetésének eleget tett, a büntetéssel együtt törlik a három sárga lapot vagy a piros lapot.  
11.3.  Minden lap a Bajnokság az utolsó lap adásától számított következő négy rendezvényén 
marad érvényben.  
• Az edzésen, időmérőkön és magán a versenyen való részvétel tekintendő egy rendezvény 
teljesítésének.  
• Minden megítélt sárga lap a Világbajnokság következő fordulójára vonatkozik. Amennyiben a 
versenyző piros lapot kap, a versenyzőt azonnal kizárják arról a rendezvényről, ahol a piros lapot 
kapta. 
11.4.  A rendező/nemzeti szövetség, amely egy vagy több sárga lapot adott egy versenyzőnek, 
köteles 3 napon belül fax vagy postai úton értesíteni erről az UIM-et. Az UIM a kiosztott sárga lapokról 
tájékoztatja a világbajnoki vagy kontinentális bajnokság következő versenyének rendezőjét/nemzeti 
szövetségét.  Amennyiben a versenyző 4 versenyt sárga lap nélkül teljesített, korábbi sárga 
lapját/lapjait törlik.  
11.5.  A kiosztott sárga lapokat meg kell említeni a küldötti jelentésben, a jelentést el kell juttatni az 
érintett UIM Formula bizottsági testület minden tagjának.  
11.6.  A büntetések, levonások, sárga lapok kiosztása a következő felsorolás szerint történik. 
 
SZABÁLYSÉRTÉS    BÜNTETÉS 
     EUR 
A hajó vagy versenyfelszerelés túl későn 
érkezik meg a depoba   420 
Regisztráció a megadott időn túl  420 
Versenyzői eligazításon névsorolvasáskor 
nem jelenik meg    840 
Nem tartja be az öltözködési szabályokat 135 
Kötelező funkciók hiánya   1000 
Megsérti a belépési vonalat   1 s. vagy 200 
     OOD dönt 
Rádiós nincs ott az időmérésnél  420 
Nem sorakozik fel 20 m-en belül  340 
Rossz helyen halad a tiszteletkörben  utolsó rajthely 
Első fordítóbóját tönkreteszi   420 
Második fordítóbóját tönkreteszi  420 
Első fordítóbóját tönkreteszi versenyen 1 kör és 420 
Második fordítóbóját tönkreteszi versenyen DSQ és 420 
Sárga zászló alatt előz   1kör 
Bemegy a depóba sárga zászló alatt  utolsó hely 
Rossz helyen halad sárga zászló idején  1kör 
Veszélyes vezetés    1 v. 2 sárga z. 
Rendkívül veszélyes vezetés   piros lap 
A versenyző elutasítja a külön mérést  405 
Nem használja a piros/sárga fény rendszert 420 
Külső segítséget elfogad   DSQ 
Szerelőt magával viszi a pályán  340 
Hangtompító szabálysértés   510 
Saját versenyüzemanyagot hoz a helyszínre 840 
Nem tartja be az UIM küldött és/vagy  200 
bírók utasításait    
Borulási kapcsoló csatlakoztatásán   1000 
elmulasztása 
Légzsák rendszer zárva  1500 
Nem kapcsolja be a biztonsági övet  5000 
időmérésen, szabadedzésen illetve a 
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versenyen 
Lezárja a fedélzeti lemezt edzés, időmérő 1500 
és verseny során 
Borulási kapcsolót nem csatlakoztatja  1500 
A három első helyezett nincs a dobogónál 2000 
15 perccel a verseny vége után 
Minden csapat számára tilos tesztelést folytatni a versenypályán a versenyt megelőző 7 napon. 
Az egyetlen kivételként olyan hajók lehetnek a versenypályán, mint a kétüléses, vagy a TV 
közvetítéshez vagy reklámcélra használt hajók, de ekkor időmérés nem történhet, valamint 
propellereket sem lehet cserélni. 
     3000 
Rajnál kiugrás: 
A küldöttek tájékoztatják a csapatot az indítófegyverrel kapcsolatos szabály megsértéséről a verseny 
kezdetét követő 5 körön belül; a versenyző köteles azonnal az utolsó helyre állni. 
Lekörözés esetén a szabályok be nem tartása esetén a rádiós sárga lapot kap, amennyiben a hajó 
még mindig nem tért ki az útból, piros lapot kap a hajó és kizárást. 
A Napi Irányító Bizottság döntése alapján kiróhat azonnal végrehajtandó „áthajtásos büntetést” olyan 
esetekben, amelyek szankciója 1 körös büntetés. A versenyző a kilépési vonalon át hagyja el a 
versenypályát és csökkenti sebességét, hogy biztonságosan érje el a rajtstéget. A stégfőnök 
jelzi, mikor lehet ismét biztonságosan belépni a pályára a belépési vonalon át.  Ezt közölni kell a 
versenykiírásban és/vagy a versenyzői eligazításon. Az áthajtásos büntetésnek csak zöld zászló alatt 
lehet eleget tenni. Ezt a Küldött közli a versenyzővel a rádióson keresztül, valamint a versenyző 
rajtszámát feltüntető tábla felmutatásával. A versenyző a közléstől számított három zöldzászlós körön 
belül köteles eleget tenni az áthajtásos büntetésnek. A pályát a depó belépési bójánál köteles 
elhagyni, és belépni a pályára a terület hátsó részénél 4000-es fordulatszámot tartva a büntető kör 
során, zöld zászló alatt. A szabály be nem tartását a versenyből történő kizárással büntetik. 
A F1 napi irányító bizottságnak jogában áll büntetést kiszabni a versenyzőkre és legénységre 
(pénzbüntetés vagy felfüggesztés) a szabályok megsértéséért vagy bármely goromba vagy 
sportemberhez méltatlan magatartásért. 
 
12. ÓVÁSI ÉS FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS 
12.1 Óvást a 400-as szabályok szerint nyújthat be a versenyezõ vagy a csapatvezetõ. 

  A versenyzõ vagy csapatvezetõ által benyújtott óvásokat az óvásokkal foglalkozó bíró a 
szabályok szerint kezeli. 

Az óvás díja F1-ben 250 EUR. 

12.2 A fellebbezést az UIM iroda címén a Fõtitkárnak kell küldeni írásban (fax, levél) a megadott 
idõn belül, és azt alá kell írnia a versenyzõnek vagy csapatvezetõnek. 

12.3 A fellebbezés benyújtásának idõkorlátja 48 óra, amit attól az idõponttól számítanak, amikor az 
óvásokkal foglalkozó bíró döntését közölte az érintett felekkel. 

A vasárnapi nap 24 órája nem számít bele a fellebbezés 48 órájába. Címnek, telefon- és faxszámnak 
egyértelmûen benne kell lennie a levélben, hogy az UIM minden levelet közvetlenül a versenyzõnek 
küldhesse a Nemzeti Szövetségének szóló másolattal együtt.  

12.4 A fellebbezés költségeit mérséklendõ a versenyzõ beleegyezhet abba, hogy ne legyen 
fellebbviteli bizottsági ülés, hanem a fellebbezést telefonon és faxon keresztül intézzék. 

12.5 A Formula 1 Bizottság 3 személybõl álló Fellebbviteli Bizottságot választ, akik természetes és 
független felek, közülük az elnöknek jogi jártassággal kell rendelkeznie. 

A döntést 7 napon belül, de minden esetben a következõ verseny rajtja elõtt meg kell hozni. 

13. BIZTONSÁG 
13.1 Balesetet követõen a versenyzõt általános orvosi vizsgálatnak kell alávetni és a verseny 
mentõcsapatának kell igazolni, hogy a versenyzõ testileg versenyzésre alkalmas. 

Balesetet követõen az UIM küldöttnek a sérült hajót teljesen át kell vizsgálnia és csak az õ végsõ 
jóváhagyása után engedélyezhetõ a hajó versenyen való további részvétele. 

13.2 Merülési tesztet az Osprey végzi el a verseny helyszíneken szezononként legalább egyszer, 
kezdve a naptárban szereplõ elsõ rendezvénnyel.  A versenyzõk alternatívaként a UK-ban is 
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elvégezhetik a tesztet. Azoknak a versenyzõknek az esetében, akik menet közben csatlakoznak a 
sorozathoz, a saját Nemzeti Szövetségük merülési teszt bizonyítványát is elfogadják, amely csak 
addig marad érvényben, amíg az Osprey megszervezi a következõ merülési tesztet.  

A bizonyítvány mintája és a merülési teszt végrehajtására vonatkozó szabályok az UIM Titkárságán 
beszerezhetõk. 

13.3 Az 509.02 szabály szerinti energiaelnyelõ rugalmas csõrök használata  kötelezõ. 

13.4 Biztonsági kabin az 509. pont szerint kötelezõ. 

A 2010. január 1. után gyártott kabinoknak a farrészt olyan módon kell elzárni, hogy elõsegítse a hajó 
eltérését a pilóta kabin far irányából történõ ütközéstõl. E cél elérése érdekében a zárt tér (a hátsó 
válaszfal felfelé íveljen, ahogy azt az 1.sz. rajz mutatja. Továbbá az elzárt hely legyen lekerekített 
felülnézetbõl, ahogy azt a 2.sz. rajz mutatja. 

A versenyzõ mögötti belsõ hátlapot el kell látni egy 100 mm magas és a pilótakabin teljes szélességén 
végighúzódó nyílással. A nyílás aljának függõleges emelkedése legyen a versenyzõ vállvonala 
emelkedésénél. 

További vízszintes válaszfalakra van szükség a hátlapi nyílás felett és mellett, minden irányban és a 
kabin zárt hátoldala felé való kiterjedéssel. Ezen vízszintes válaszfalak közül az alsót a versenyzõ 
gerincéhez képes kilencven fokban kell beépíteni, ahogy az 1.sz. rajz mutatja. A versenyzõ vállövét 
ehhez az alsó válaszfalhoz kell rögzíteni egymástól 100 – 150 mm távolságban. Ahol az övfeszítõk 
átlépnek a válaszfalon, az 509.18 szerinti betéteket kell használni. 

 

 
 A hátsó válaszfal konstrukciós módjával kapcsolatban két alternatív megoldás engedélyezett: 
3. A válaszfalat lehet integráltan a kapszulával együtt kialakítani. A válaszfal formájának egyeznie 
kell a kapszuláéval, ahogyan azt UIM bejegyezte. 

4. A válaszfalat hozzá lehet csavarozni a kapszulához, hogy hozzáférést adjanak a versenyzõ 
mögötti térhez. Régebbi hajókat is lehet ilyen módon korszerûsíteni. Az ilyen kapszula formájának is 
illeszkednie kell az UIM által regisztrált formához. A válaszfal csavarozását a kapszulához a 3.sz. 
rajzon látható módon kell végrehajtani. Legalább tíz  8mm-es SAE standard lapos alátétet kell 
használni a válaszfal kapszulához történõ erõsítéséhez. A peremek, amelyeken keresztül a válaszfalat 
csavarozzák, nem lehetnek méhsejt szerkezetûek vagy habmagosak. Minden peremnek legalább 3 
mm vastagnak kell lennie. A rögzítõk korrózióját megelõzendõ ajánlatos, hogy szénszálat ne 
használjanak a peremeken. Amennyiben tartalmaznak szénszálat, ajánlott, hogy ezt elektromosan 
szigeteljék el a rögzítõktõl. Vak rögzítõk használhatók. 
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5. 2010. január 1. elõtt gyártott kabinok esetében egy harmadik alternatíva adott, és annak 
alkalmazása 2011. január 1-tõl kötelezõ. A 2010. január 1. után gyártott kabinok esetében 
szintén lehet alkalmazni ezt az alternatívát. A harmadik konstrukciós alternatíva egy 
bukódoboz (crash box) hozzáadása, amit a meglévõ válaszfal mögött helyeznek el. Ezen 
bukódoboz anyaga és felépítése meg kell, hogy feleljen az oldalsó bukódobozok anyagainak és 
formájának, ahogy azt az UIM a hajó gyártója számára igazolta. A meglévõ habanyagú lebegést 
adó tárgyat el lehet távolítani, hogy helyet adjon ennek a hátsó bukódoboznak. 

Ezt a hátsó bukódobozt meg kell hosszabbítani a pilótakabin felsõ oldalai felé és a kabin teteje 
alatt a légzsákig. A bukódoboz lefelé a padlólemezig és tovább nyúljon. A megerõsítés 
kedvéért az oldalakon ez alól kivételt lehet tenni. A bukódoboz vastagsága mindenütt legalább 
olyan legyen mint az oldalsó bukódobozé. A bukódoboz hátuljának formája tetszõleges, 
amennyiben megmarad a minimális vastagság. A hátsó bukókoboznak vizsgálat céljára 
eltávolíthatónak kell lennie. A bukódobozt a kabin belsejébõl csavarokkal kell rögzíteni, vagy a 
válaszfal háta mögül elõrenyúló legalább 2,5 cm-es az biztonsági öv szerelvényéhez erõsíteni. 
 

13.5 Kötelezõ a nadrággal egyesített mentõmellény. 

A versenyzõknek lebegést biztosító mellényt kell viselniük, amelyet a vállaknál és a comboknál úgy 
kell kialakítani, hogy a versenyzõt a kabinból könnyen ki lehessen húzni. 

„Kevlár” típusú ballisztikus anyag a mentõmellényben / öltözékben nem elõírás. 

Lebegést biztosító kezeslábasok a mentõmellény alternatívájaként megengedettek, de olyan 
kapaszkodókkal kell õket ellátni, hogy a versenyzõt a kabinból ki lehessen húzni. 

Ajánlott, hogy a lebegést biztosító kezeslábasok narancs színûek legyenek. 

13.6 Kötelezõ a homologizált késleltetett légzsák (airbag) használata. 

A légzsák rendszer karbantartása a csapat felelõssége. 

13.7 Az UIM fenntartja a jogot arra, hogy biztonsági szabályokat hozzon megfelelõ idõt hagyva azok 
kihirdetésétõl a hatályba lépésig. 

13.8 A teljes szezonban lesz a fõszervezõ által szerzõdtetett hivatalos vízimentõ-csapat. 

Minden helyi mentõegységnek együtt kell dolgoznia a hivatalos vízimentõ-csapattal az OOD, annak 
helyettese vagy a mentõtiszt irányítása alatt. 

13.9 Szerelõket nem szabad a hajón szállítani (pénzbüntetés terhe mellett). Csak a gyõztes viheti el 
a szerelõit egy tiszteletkörre. Egy mentõhajónak kell közelrõl követnie a gyõztes csapatot. 

13.10 Az ülések kötelezõek a F1/F2 kabinokban és nagyon erõsen ajánlottak minden biztonsági 
kabinos osztályban (leírást ld. 509.08 szabály). 

13.11 A Hans eszköz ajánlott a F1-ben (ld. 509.08) 

13.12 F1 kabinoknak rendelkezniük kell UIM által bejegyzett biztonsági bukódobozokkal, amelyeket a 
biztonsági kabin két oldalára szereltek fel. 
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13.13 Mindenkinek rendelkeznie kell egy kioldó kapcsolóval, az akkumulátor(ok) pozitív végéhez 
gyakorlatban lehetséges legközelebbi helyen (negatív, ha pozitív földelési rendszer van). 

A kapcsoló kezelõ részének könnyen elérhetõnek kell lennie a fedélzeten vagy a hajó más felületén a 
kikötõ felõli oldalon a hajóorron elõre 1 és 3 méter között. 

Ezt a kapcsolót piros villogóval kell jelölni, valamint az ON/OFF állásokat mutatni kell. 

13.14 Minden futófelület hátoldalán vonószemeket kell felszerelni a futófelület szélétõl legfeljebb 20 
cm-re – ld. a rajzot. 

 
 

14. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

14.1 Azok a versenyzõk, akik nem kötelezték magukat arra, hogy a Formula 1 Világbajnokság 
minden versenyén részt vesznek versenyenként 670 EUR nevezési díjat fizetnek. 

Nevezni mindig a csapatnak kell az UIM felé. 

 hangtompításra vonatkozó 504. szabály teljes egészében érvényes a F-1-re. 

Minden versenyen kötelezõ, hogy legyenek elérhetõ hangtompítók. A mûszaki átvételnél ezek 
meglétét ellenõrzik. A szabály nem teljesítése esetén a büntetés 1000 svájci frank. 

A hangtompítókat hitelesíteni kell. 1995-tõl az elsõ két éven át egy hangtompító hitelesítéshez 25 
egységet kell építeni. 

A nevezési lapon az alkalmassági feltételeket fel kell tüntetni és az alábbi nyilatkozatot minden 
csapattagnak alá kell írnia: 

„Tekintettel arra, hogy csapattagként/versenyzõként részt veszek az UIM Formula 1 Motorcsónak 
Világbajnokságának egyik versenyén, amelynek nagy nemzetközi- és sport jelentõsége van és 
átgondolva azt, amit a részvételem elfogadása jelent, beleegyezek abba, hogy filmet, televíziós 
felvételt, fényképet vagy másfajta felvételt készítsenek rólam a Világbajnokság alatt azon feltételek 
szerint és azon célra, amelyet most és a jövõben az UIM és a F-1 fõszervezõ (promoter) engedélyez.” 

14.2 Minden versenyzõi egyenruhán és a hajókon el kell helyezni a sorozat szponzorainak logóját 
és kitûzõit. 

14.3 A Formula 1 Világbajnokság hivatalos filmes csapatával a F-1 promoter köt szerzõdést. 

Minden TV-, film-, média- és kereskedelmi jog az UIM tulajdona. 

Az UIM-mel szerzõdésben álló promoter kezeli ezen jogokat az UIM nevében. 

Bármely szervezet, amely filmet akar készíteni vagy meglévõ filmet felhasználni a promoterrel lépjen 
kapcsolatba. 

14.4 A hivatalos F-1 igazolványok az elismert belépõk a versenyekre. 

14.5 A hivatalos UIM F-1 emblémát minden hajón jól láthatóan el kell helyezni. 

14.6 Az UIM zászlóját el kell helyezni a dobogón, ha más zászlók is vannak. 

Egy felnagyított UIM F-1 emblémát kell elhelyezni a pódium tetején a díjátadásnál vagy bármely más 
hivatalos eseménynél. 

Minden Formula 1-gyel kapcsolatos levelezést a következõ címen kell folytatni: 
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U.I.M. F2 VILÁGBAJNOKSÁG ÉS KONTINENS BAJNOKSÁG  
 
1. SZERVEZÉS  
 
2. VERSENY LEBONYOLÍTÁS  
 
3. RAJT  
 
4. LEÁLLÍTOTT VERSENY  
 
5. FÉLBESZAKÍTOTT VERSENY  
 
6. VERSENYPÁLYA  
 
7. ÉRTÉKELÉS  
 
8. FELSZERELÉS  
 
9. ÜZEMANYAG  
 
10. SZUPERLICENC  
 
11. SÁRGA LAP  
 
12. BÜNTETÉSEK  
 
13. ÓVÁSI ÉS FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS  
 
14. BIZTONSÁG 
 
15. ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 
16. BIZTOSÍTÁS  
 
SZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSE - 200.02  
A nemzetközi szabályokban nem szabályozott minden kérdésben a nemzetközi zsűri dönt a szabályok 
szellemét figyelembe véve.  
Ellentmondó szabályok esetében a Bajnokságra vonatkozó szabályok érvényesek, ahogy azok a 
Pályaversenyek Szabályai Kézikönyv kék oldalain szerepelnek.  
1. SZERVEZÉS  
1.1.  A F2 versenyek és bajnokságok rendezési jogai az UIM tulajdonában és szabályozása alatt 
állnak. Az UIM a verseny igazgatását átadta a Tanács részére. 
1.2.  A Tanács a szabályokat bármikor módosíthatja, amennyiben arra szükség van.  
1.3.  A F2 napi igazgató Bizottsága felelős a bajnokság napi igazgatásáért. Ez a Bizottság a 
következőkből áll: a Támogató (1 szavazat), F2 versenyzők és csapatok képviselője (1 szavazat) és a 
Formula Bizottság Elnöke (1 szavazat illetve döntő szavazat).  
1.4.  A F2 Világbajnokságra kizárólagosan az UIM pályaversenyekre vonatkozó nemzetközi 
szabályai érvényesek, ahogyan azok a Pályaversenyek Szabályai Kézikönyv fehér és kék oldalain 
közzétételre kerülnek.  
1.5.  Egy állandó UIM küldöttek neveznek ki a F2 Világbajnoki sorozatra, a megbízás legalább 
három fordulóra vonatkozik.  
1.6.  Ezen specifikus szabályok minden kiegészítését az országok jogszabályi előírásaival kell 
igazolni, erről a versenykiírásban tájékoztatást kell adni. 
1.7.  Egyéb kontinens bajnokságok lebonyolítására a Világbajnokság Támogatói és az UIM közötti 
szerződés alapján kerül sor. 
2. VERSENY FORMÁTUM  
2.1.  Minden F2 találkozó, amely beleszámít a versenyzői Világkupában, két egymást követő napon 
lebonyolítandó négy külön részből áll, az UIM összes, pályaversenyken érvényes, versenyzésre, 
eredmények meghatározására, óvásra és fellebbezésre vonatkozó szabályzata valamint az alább 
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felsorolt speciális szabályok szerint. 
2.2.  Vis maior esetén a találkozó egy nap alatt is lebonyolítható.  
2.3.  Amennyiben vis maior miatt az időmérésen a kiírás szerinti időtartam kevesebb mint 25%-át 
teljesítették, a rajtpozíciók meghatározása a bajnokság aktuális állása szerint történik.  
2.4.  A rendezvénynek tartalmaznia kell a következőket:  
2.4.1. Szabadedzés (minimum 1 60 perc);  
2.4.2. Két kötelező hivatalos időmérő edzés, egyenként 45 perces időtartammal.  
2.4.3. Vis maior esetét leszámítva két sorozat időmérőt kell futni.  
SELEJTEZŐ RENDSZER NAGYSZÁMÚ NEVEZÉS ESETÉN  
Bármely futamon vagy versenyen legfeljebb 24 hajó vehet részt, amennyiben a pálya homologizációja 
kevesebb hajóra szólt, azt jelezni kell a versenykiírásban.  
Amennyiben a pálya kapacitását meghaladó számú nevezés történt, a hajók kvalifikációjára a 
következők szerint kerül sor:  
Vasárnap meghatározott számú versenyző automatikusan kvalifikációt nyer a világkupa futamra a két 
időmérőn elért jobb időeredményük alapján.  
A kvalifikációt el nem ért versenyzők vasárnap délelőtt egy 12 perces selejtezőt futnak, ebből a 
futamból egy bizonyos számú hajó kvalifikálja magát a versenyre. Más selejtező versenyt nem 
rendeznek.  
Az automatikus és a versenyzéssel elért kvalifikáció rendszer alapja a pálya homologizációjában 
megadott maximális létszám valamint a támogató által elfogadott előre regisztrált nevezések 
megengedett legnagyobb száma, ahogy azt a következő táblázat mutatja: 
 
Hajók megengedett legnagyobb 
száma a pálya homologizáció 
szerint 

24 20 18 16 

Szervezet által elfogadott 
előnevezett versenyzők 
megengedett legnagyobb 
száma 

40 34 30 26 

1. és 2. időmérés alapján 
automatikusan kvalifikáltak 
száma 

16 14 12 10 

Versenyzők száma a 
selejtezőben 24 20 18 16 

A selejtező versenyből a 
Világbajnoki fordulóba bejutó 
versenyzők száma 

8 6 6 6 

Nevezett, de nem kvalifikált 
versenyzők száma 16 14 12 10 

 

Automatically qualified from Timed Trials 
1 & 2  

1
6
 

1
4
 

1
2
 

1
0
 

Number of drivers in qualifying races  
2
4
 

2
0
 

1
8
 

1
6
 

Number of drivers going forward from 
qualifying race into the World cup round  

8
 

6
 

6
 

6
 

Drivers entered but failing to qualify  
1
6
 

1
4
 

1
2
 

1
0
 

 
A benevezett versenyzők számától és a vízfelület kapacitásától függően szombaton kerül sor a 
következők egyikére:  
Két 60 perces szabadedzés és négy, egyenként 45 perces időmérő edzés, ahol a szabadedzés után a 
résztvevőket a gyakorláson elért helyezési sorrendjük szerint páros és páratlan szám alapján két 
csoportba sorolják.  
vagy:  
Hosszabb egyszeri szabadedzés és időmérők kerülnek lebonyolításra a teljes mezőny számára, 
azokon mindenki egy időben vesz részt.  
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Amely esetben a Küldött fenntartja a jogot, hogy bármely, a stéget elhagyó hajót megakadályozzon az 
időmérőben való részvételben a már a pályán tartózkodó forgalom mértékétől függően.   
A hajók kizárólag olyan módon jelezhetik, hogy készen állnak az edzés megkezdésére, hogy beállnak 
a kijelölt várakozási területre, és rádiósukat tájékoztatják, amikor a versenyző beléphet a pályára. A 
gyakorló kört megtenni szándékozó hajók a várakozásra kijelölt területtől eltérő helyen nem 
tartózkodhatnak.  
2.4.4. A F2 verseny [időtartama kb. 30 perc, de minden újraindítással együtt számított 90 perces 
időkorláttal ]  
2.5. A szokásos program a következő:  
SZOMBAT  
08.00 - 11.00 Regisztráció és műszaki átvétel  
Kötelező névsorolvasás és eligazítás a versenyzők és a rádiósok számára a versenyközpontban, meg 
nem jelenés esetén büntetés. 
Szabadedzés [60 perc]  
Első időmérő edzés [45 perc] Minden hajó legfeljebb 17 alkalommal haladhat el az időmérő előtt.  
Második időmérő edzés [45 perc] Minden hajó legfeljebb 17 alkalommal haladhat el az időmérő előtt  
Minden hajó időmérő edzésenként legfeljebb 17-szer haladhat el az időmérő előtt.  
Match Races (páros versenyek), amelyekre más szabályok vonatkoznak  
VASÁRNAP  
Kötelező névsorolvasás és eligazítás a versenyzőknek és a rádiósoknak a versenyközpontban. Meg 
nem jelenés esetén büntetést szabnak ki. Bemelegítés [45 perc] Selejtező verseny bemutató 
tiszteletkör 
Verseny  
2.6.  Az edzésekre, időmérőkre, Match Races versenyekre, a pályára engedhető hajók számára 
vonatkozóan részletes tájékoztatást kell adni a versenykiírásban.  
2.7.  Amennyiben a versenyt vis maior miatt lerövidítik, a Nap Felelőse és az UIM küldött döntése 
alapján módosítható az időrend és ha szükséges a pálya nyomvonala is. Amennyiben kvalifikációs 
idők nem állnak rendelkezésre, a rajtrács meghatározása a bajnokság aktuális állása szerint történik.  
2.8.  A nevezések nem tekinthetőek hivatalosnak a műszaki ellenőrzés és a dokumentumok 
ellenőrzését  megelőzően.  
2.9.  A körök számának kiszámítása a következők szerint történik: Összeadjuk az 5 – 14. helyeken 
végzett hajók kvalifikációs időit, elosztjuk 10-zel, hogy megkapjuk az átlagidőt. Ezt az átlagidőt 
elosztjuk a verseny időtartamával másodpercekben számolva. Ez adja meg a körszámot. Kerekíteni 
lehet felfelé vagy lefelé a legközelebbi öttel osztható számra.  
3. RAJT  
3.1.  Minden hajónak a hivatalos időmérők által a hivatalos időmérő edzése mért legjobb ideje 
alapján határozzák meg a verseny, és ha van, a selejtező futam rajtsorrendjét.  
3.2.  A rajt állómotoros rajt stégtől a 307. sz szabályban leírtak szerint. Állómotoros rajt stégtől. 
3.3.  Egy pálya hajót kell elhelyezni a tiszteletkör végén egy megfelelő helyen, ahonnan felmutatják 
a zöld zászlót, amikor a versenyzők teljes fordulatszámmal járathatják a motort, mielőtt közvetlenül a 
rajtstégen lévő rajtpozíciójuk felé haladnak.  
3.4.  A hajók farral, álló motorral sorakoznak a stéghez, pontonhídhoz vagy a parthoz. A rajt 
folyásirányba történik. A rajtvonal és az első fordítóbója közötti távolság legalább 300 méter legyen.  
3.5.  Amikor a stégfőnök meggyőződött arról, hogy minden versenyző rajtra kész, felemeli a zöld 
zászlót és a Nap Felelőse elindítja a rajteljárást. Utasítja a rajtbírót a 30 másodperces tábla 
felmutatására (min. 80 x 80 cm, számok mérete: 60 x 10 cm), amennyiben távműködtetésű fényjelzést 
használnak, kék villogó fényeket működtetnek a 30 másodperces szakaszban.  
3.6.  30 másodperc után a táblát leengedik, a kék villogó fényt kikapcsolják. 5 – 12 másodperc 
múlva kikapcsolják a piros fényeket, ez a jel a rajtra.  
3.7.  Azok a versenyzők, akik forgatják a motort (még ha a gyújtás ki is van kapcsolva) a piros 
fények kialvása előtt, egy kör levonással büntetik.  
3.8.  Ezt a kört a verseny végén vonják le.  
3.9.  A rajtbíró ha szükségesnek ítéli, törölheti a rajteljárást a piros zászló felmutatásával, és újra 
elindíthatja a rajteljárást.  
3.10.  A rajtstégnek legalább 70 méter hosszúnak kell lennie, vagy a megengedett legnagyobb 
versenyzői létszám szorozva néggyel (amelyik ezek közül a nagyobb érték) és legalább 1,5 méter 
szélesnek kell lennie. 
3.11.  Minden rajtstéget úgy kell elfordítani (minimum 50o-ban), hogy az első rajthelyről indulónak 
jelentős előnye legyen az első fordítóbójáig a rajtrács utolsó helyeiről indulókkal szemben. A pálya 
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rajzát (beleértve a rajtstég helyzetét) az UIM küldött részére kell jóváhagyás végett elküldeni 60 
nappal a verseny előtt. 
3.12.  Minden el nem indult hajóval a versenyzőnek saját erejével kell visszatérnie a parthoz. Ha 
bármely segítő beúszik a hajóhoz, a hajót kizárják.  
3.13.  Azoknak a versenyzőknek, akik nem tudtak elrajtolni, várniuk kell, amíg a stégfőnök jelzi, hogy 
a mezőny után indulhatnak.  
3.14  Az első verseny rajtja előtt, minden versenyző megtesz egy kört a pályán rögtön nevének 
bemondása után, hogy bemutathassák a közönségnek.  
3.15.  Egyező út csak akkor jön létre, ha két hajó azonos vagy hozzávetőleg azonos útvonalon halad 
és az előzést végző hajó már nem dönthet szabadon arról, hogy melyik oldalon halad el.  
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4. LEÁLLÍTOTT VERSENY  
4.1.  A verseny teljes leállítása esetén a 311. sz. szabály érvényes.  
4.2.  A piros zászló felmutatása után a versenyzők kötelesek lassan, saját erőből visszatérni a 
rajtstéghez [vagy az UIM küldött által a versenyzői eligazításon megjelölt bármely más helyre a 
pályán].  
4.3.  A verseny alatt bármikor külső segítséget kapó versenyzőt (akár baleset, akár más miatt 
állították le a versenyt) kizárják.  
4.4.  A lerobbant hajókat, amelyeket külső segítséggel a pálya belsejébe vagy azon kívülre 
vontattak, a trélerhez vagy az indítóstéghez vontatják, kizárólag a verseny leállítása és az 
eszközmentők rendelkezésre állása esetén.  
4.5.  Javításra bármikor lehetőség van a verseny során, azzal a kivétellel, hogy a forgattyúház és a 
hengerblokk cseréje tilos. A versenypályán a javítás külső segítség igénybevételével tilos.  
4.6.  Kizárólag abban az esetben, ha a hajó a stéget saját erejéből éri el, a javítást úgy kell 
elvégezni, hogy a hajó a stégfőnök kizárólagos döntése szerint teljesen a vízen van vagy trélerén. A 
javítás helyére vonatkozóan a versenyzői eligazításon további utasításokat lehet adni.  
4.7.  A felsorakozás, a rajt és a megismételt rajt előkészületei alatt a rajtstégnél nem lehet javítást 
végezni. 
4.8.  A versenyzők saját javítási munkáikat hajóikon a szabályoknak megfelelően végezhetik. A 
versenyző két megjelölt szerelője a stégen és a hivatalos darukezelő nem számítanak külső 
segítségnek.  
4.9.  Ismételt rajt esetén a javítás alatt álló hajónak készen kell állnia arra, hogy a stégfőnök 
utasítására elfoglalja helyét a rajtrácson. Amennyiben a hajó nem képes elfoglalni helyét, köteles a 
stég végétől indulni.  
4.10.  A hajótesteket és a motorokat az ellenőrzés után és az edzés előtt le kell plombálni. 
Amennyiben több ismételt rajtra kerül sor a versenyen, az újraindítások között és a verseny alatt a 
hajótest illetve a motor cseréje tilos.  
4.11.  Ahhoz, hogy a versenyzők pontokat kapjanak, a verseny újra kell indítani, amennyiben a 
versenyre megadott teljes táv 70%-át nem teljesítették a verseny leállításának időpontjában.  
4.12.  A megtett körök számát + újraindításonként 1 kört le kell vonni az újraindított verseny távjából.  
4.13.  Újraindítás esetén a rajtsorrendet a leállítás körét megelőző körben elért sorrend határozza 
meg.  
4.14.  Minden rajtra kész hajó elindulhat az újraindított versenyen.  
5. FÉLBESZAKÍTOTT VERSENY – FELVEZETŐ HAJÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
5.1.  A Rendező biztonsági okból vagy vészhelyzeti szolgálat hozzáférhetősége okán 
félbeszakíthatja a versenyt, ebben az esetben a mentőhajókon és a verseny irányításon felmutatják a 
sárga zászlót.  
5.2.  Erre a jelre minden versenyző köteles haladéktalanul lelassítani és előzni is tilos. A sárga 
zászló felemelését követő 5 másodperc után előző versenyző 1 kör büntetést kap. Az élen haladó 
hajó, vagy a külön kijelölt hajó felvezető hajóként jár el és alacsony sebességgel halad. 
5.3.  Amikor a versenypálya már tiszta, csak a versenyirányítás sárga zászlaját tartják felemelve.  
5.4.  Minden hajó lassan haladva (kb. 4000-es fordulatszám mellett) elfoglalja pozícióját, és tartja 
azt amíg a versenyirányítás felmutatja a zöld zászlót. A csapatvezetők felelősek azért, hogy 
hajójuk/hajóik a megfelelő pozícióban legyenek az újraindításhoz. 
Az a hajó, amelyiket úgy ítélnek meg, hogy a vízen bármely pozícióban sárga zászlós helyzetben túl 
gyorsan haladt vagy veszélyt okozott, áthajtásos vagy egykörös büntetést kaphat.  
5.5.  Amikor az újraindítás mozgásból történik, az UIM küldött újraindíthatja a versenyt a zöld 
zászló felmutatásával a versenypálya bármely pontján. Az első 10 hajónak a megfelelő pozícióban kell 
lenniük, mielőtt a versenyt újraindítják. A mozgásból történő újraindításkor a hajók sorrendje 
megegyezik a sárga zászló felmutatását megelőző körben elért sorrenddel.   
5.6.  Egykörös büntetést kapnak azok a hajók, amelyek nem a megfelelő pozícióból rajtolnak.  
5.7.  Sárgazászlós helyzetben a hajók elhagyhatják a versenypályát, de a versenybe az utolsó 
pozícióban haladó hajó mögött kapcsolódhatnak be újra.  
5.8.  A felvezetőhajós rendszerrel lebonyolított versenyeken, amikor a sárga zászlót lengetés nélkül 
mutatják fel a verseny irányításon és a mentőhajón, akkor veszélyre figyelmeztetnek, és ha erősen 
lengetik a zászlókat, akkor a versenyzők kötelesek különösen óvatosnak lenni. Sárgazászlós 
helyzetben az előzés nem megengedett.  
6. VERSENYPÁLYA  
6.1.  A pályára és a biztonsági szabályokra az UIM-nek a verseny időpontjában érvényes szabályai 
érvényesek, ha jelen szabályok másképp nem rendelkeznek.  
6.2.  Bármely két fordítóbója közötti egyenes szakasz hossza legfeljebb 850 méter. Az edzés és 
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versenyzés céljára rendelkezésre álló vízfelület határait a versenykiírásban rögzíteni kell.  
6.3  Vis maior esetén a pálya bármilyen módosítását jóvá kell hagynia a Napi Irányító Bizottságnak 
a rendezvényen jelenlévő tagjainak, és az új pályát be kell mutatni a versenyzőknek. Amennyiben a 
pálya eredeti specifikációja megváltozik, lehetőség van szabadedzést felajánlani a versenyzőknek 
amennyiben az időrend ezt lehetővé teszi.  
6.4.  A depó területének kellően nagynak kell lennie ahhoz, hogy a daruzott hajókat ne kelljen más 
hajók felett átemelni.  
6.5.  Legalább 2 darunak kell lennie.  
7. ÉRTÉKELÉS  
7.1.  Az a hajó lesz az első helyezett, amelyik a megadott távot a legrövidebb idő alatt teszi meg.  
7.2.  Minden hajó értékelése az általuk megtett körök száma szerint történik, azon hajók esetében, 
amelyen azonos számú kört tettek meg, az a sorrend dönt, amely szerint áthaladtak a célvonalon.  
7.3.  Az újraindítások során megtett körök számát figyelembe veszik az értékelésnél.  
7.4.  Az első 20 helyen értékelt hajó kap pontot azzal a feltétellel, hogy a győztes által megtett 
körök számának legalább 70%-át megtették (a legközelebbi egész körszámra lefelé kerekítve). Azokat 
a hajókat, amelyek legalább 90%-át megtették a köröknek, de nem haladtak át a célvonalon a győztes 
áthaladása után, azon hajók mögött rangsorolják, amelyek ugyanolyan számú kört teljesítettek, de át 
is haladtak a célvonalon a győztes után.  
7.5.  A vezető hajónak a versenybe beleszámító körök számának 70%-át meg kell tennie.  
7.6.  Ha a versenyt vis maior miatt nem lehet újraindítani, akkor a pontokat a következők szerint 
osztják el:  
7.6.1. 70% -ot vagy a teljes versenytáv ennél nagyobb részét teljesítették: teljes pontszám 
7.6.2. kevesebb mint 70%  pontszám fele  
7.6.3. kevesebb mint 35%  nem adnak pontot  
7.7.  A vízből való kiemeléskor az első hat helyen végzett hajót lemérik.  A hajók mérése ellen 
óvásnak nincs helye. A mérleg a rendezvény kezdetét megelőzően rendelkezésre áll.  
7.8.  Pontokat kap az első 10 helyen végzett versenyző a következő skála szerint: 
Első 20 pont 
Második 15 pont Harmadik 12 pont Negyedik 9 pont 
Ötödik 7 pont 
Hatodik 5 pont Hetedik 4 pont 
Nyolcadik 3 pont Kilencedik 2 pont Tizedik 1 pont  
7.9.  A F2 versenyzői világkupa végleges sorrendjét a bajnoksága beleszámító minden egyes 
versenyen a versenyzőnként elért minden pont összeadásával határozzák meg.  
7.10.  Holtverseny esetén az első helyek számát, azután a második helyek számát, stb. veszik 
figyelembe...  
7.11.  Rögtön a verseny után:  
• A győztes megtesz egy tiszteletkört  
• Díjak átadása az első 3 helyezettnek a hivatalos dobogón. A díjátadás csak az előzetes 
besorolás alapján történik, és a műszaki ellenőrzés, valamint minden óvás és fellebbezés vizsgálatát 
követően kerül megerősítésre.  
 
7.12  A sorozat utolsó versenyén az UIM 3 érmet (arany, ezüst, bronz) biztosít, amelyeket a 
Világbajnoki összesítésben első három helyet elért versenyzőnek adnak át.  
7.13.  Ezek az érmek nem helyettesítik a rendes díjakat. (108.01 és 322 sz.).  
8. FELSZERELÉS  
8.1. HAJÓTEST 
8.1.1.  A hajtótest kötelezően katamarán típusú, ikerhajótesttel ellátva, hidrodinamikai és 
aerodinamikai tervezése teljes mértékben tetszőleges.  
8.1.2.  Meg kell felelnie az általános UIM szabályoknak: 501; 502; 503; 504; 508; 509; 542.05 
valamint a jelen F2 szabályoknak.  
8.1.3.  Hordszárnyas elven történő működésre kialakított hajók nem jogosultak részvételre.  
8.1.4.  A hajótest hossza legalább 480 cm.  
8.1.5.  A hajó legkisebb tömege ahogy versenyzett állapotban versenyzővel együtt 513 kg  
8.1.6.  A mérés az 542.12 szabály szerint történik.  
8.1.7.  A pilótafülke és a csőr első 305 mm-e (12 inch) nem készülhet olyan anyagból, ami nem teszi 
lehetővé frontális ütközés esetén a G erő csökkentésére irányuló irányított deformációt (kötelező).  
8.1.8.  Minden szárny tükörnek legalább 60 cm2 méretűnek kell lennie, ezeket a megfelelő rögzítés 
érdekében csavarral kell felerősíteni. 
8.1.9.  Rádiónak kötelezően lennie kell a hajóban, minden egyes hajó teljes rádió ellenőrzése része a 
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műszaki ellenőrzésnek annak érdekében, hogy minden rádió üzemképes legyen. A rádiósnak a 
verseny ellenőrzésen jelen kell lennie, amikor hajója a pályán tartózkodik. A csapatvezetők, az UIM 
küldött közötti egyértelmű kommunikáció biztosítása érdekében minden csapatvezetőnek beszélnie 
kell angolul.  
8.1.10. A homologizált késleltetett működésű lebegést biztosító légzsák használata kötelező 
8.1.11. Hajótestek, futófelületek és és szivattyúfejek és más részek cseréje műszaki ellenőrzés 
után megengedett, egészen az időmérő edzés végéig, de minden tervezett változtatásról 
azonnal értesíteni kell az UIM Műszaki Küldöttét az ellenőrzés megismétlése és a plombálás 
céljából, valamint az eltávolított darabok műszaki ellenőrzése érdekében. 
8.1.12. A kvalifikációs időmérő edzések után végzett bármilyen, a hajón vagy a futófelületen 
elvégzett csere következtében a korábban elért időket törlik, a cserélt hajót vagy futófelületet új 
nevezésnek tekintik, ahol teljes műszaki ellenőrzést kell végezni. Amennyiben nem marad 
lehetőség időmérés teljesítésére, az adott hajó a rajtrács végéről indul. 
8.2. GÉPÉSZET  
8.2.1.  Kizárólag az SST120 szabálynak megfelelő motorok jogosultak F2-ben versenyezni. A 
motorok mérése és ellenőrzése az SST120 adatlapok alapján történik.  
8.2.2.  Motor legnagyobb hengerűrtartalma 2050 cm3.  
8.2.3.  Minden burkolat és motor grafika színének meg kell felelnie az OEM-nek, újabb modellekre 
történő frissítés csak mint komplett OEM design megengedett..  
8.2.4.  A motor tekercselését meg lehet változtatni 24-voltos indító rendszerre.  
8.2.5.  Sebességváltóművek külső felületét át lehet alakítani, azonban így is meg kell felelniük a 
motor specifikációs lapokon megadott minimális méreteknek. A sebességváltóművek külső felülete 
lehet festett vagy festetlen. Amennyiben festett, a festék színének meg kell egyeznie a motor eredeti 
gyári színével. Amennyiben a sebességváltómű festetlen, bármilyen felületkialakítás megengedett.  
8.2.6.  A hajtómű elsődleges üzemanyag rendszerét el lehet távolítani vagy üzemképtelenné tenni, 
valamint a rendszer eltávolításával a leeresztő szelepeket is el lehet távolítani.  
8.2.7.  Legfeljebb 3 megrongálódott hengert lehet újraperselyezni, bármely gyártó perselye 
használható. A persely anyaga és a megmunkált hely nyílásának anyaga és méretei kötelezően 
egyezzenek meg az eredeti berendezéssel.  
8.2.8.  A tárcsák bármilyen anyagból készülhetnek, kialakításuk tetszőleges.  
8.2.9.  A hengerblokk kipufogónyílás nyílásokat át lehet alakítani a specifikációs lapokon megadott 
legnagyobb méretekre. Csak a megmunkált nyílások elfogadhatóak, amennyiben a megmunkálás az 
eredetivel megegyező módon történt (összeszerelés előtt) in situ kézi csiszolás vagy bármely éles 
vagy nem megfelelő szög esetén hajlítás nem megengedett.  
8.2.10. A farmotor meghatározása szerint egy komplett belsőégésű erő- és meghajtó egység, amit a 
hajóhoz lehet erősíteni és egy egységként le lehet emelni a hajótestről. A gyújtásra és indításra 
használt akkumulátorok, fordulatszámmérők, gázpedálok és kormányzási eszközök kivételt képeznek.  
8.2.11. Az minősül a F2 szempontjából farmotor gyártónak, aki benyújtja a specifikációt és felelős a 
következők eredeti tervezéséért és gyártásáért: főtengely, hajtókar, hengerfej, forgattyúház, 
sebességváltó és szelepek, és aki a jelen szabályokban megadott más előírásoknak megfelel. 
8.2.12. Motoroknak farmotorok elismert gyártójának a terméke legyen, amelyeket a nagyközönségnek 
eladásra kínálnak.  
8.2.13. Alkatrészek cseréje nem lehetséges a következő kivételektől eltekintve: gyújtógyertyák, 
fúvókák és propellerek, valamint a Műszaki Bizottság által jóváhagyott specifikus alkatrészek. A 
szándék az, hogy a hajtómű pontosan úgy versenyezzen, ahogy azt legyártották, a teljesítmény 
fokozására szolgáló speciális eszközök nélkül.  
8.2.14. Speciális alkatrészeket használni vagy alkatrészeket felcserélni csak a Bizottság 
jóváhagyásával lehet.  
8.2.15. Kiegyenlítő lapok, nyomóalátétek és biztosító alátétek módosíthatóak illetve az alsó részről 
eltávolíthatóak, hogy lehetővé tegyék propellerek, bármely alátét vagy csavaranyák használatát.  
8.2.16. Hengerfej és kormánycsapágy rögzítő csapokat lehet csavarokkal helyettesíteni.  
8.2.17. Elektronikus, fordulatszámot szabályozó eszközöket át lehet lépni illetve ki lehet kapcsolni.  
8.2.18. A jelen szabályokban hivatkozott farmotornak azok a hajtóművek minősülnek, amelyeket:  
naptári vagy modell évben számolva több mint 25 darabos mennyiségben gyártják.  
Nem szükségszerűen értékesítésre szánják őket és a nem versenyző nagyközönség használatára 
szánják őket.  
Nem szükségszerűen ugyanabban a médiában, publikációkban és ugyanolyan feltűnően 
reklámozzák, mint a gyártó más hajtóműveit.  
Nem szükségszerűen a gyártó rendes csatornáin át történik az elosztás.  
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Lehet használni ezekben a hajóművekben kiegészítő sebességváltót, azzal a feltétellel, hogy ezekből 
összesen legalább 25 darab kerül legyártásra.  
8.2.19. A kipufogócső kémény, ami nem a kardántengelyben található, nem engedélyezett.  
8.2.20. A hajtóműveket csak abban a konfigurációban lehet járatni, amelyet a Műszaki Bizottság 
engedélyezett.  
8.3. HELYETTESÍTŐ ALKATRÉSZEK  
8.3.1.  Csak olyan az OEM szerinti standard alkatrészek használata engedélyezett a motorokban, 
amelyeket a vásárló a kereskedőtől raktáron lévő alkatrészként be tud szerezni, illetve elektromos és 
elektronikus alkatrészek esetében szükséges a Műszaki Bizottság jóváhagyása, az alkatrészek 
esetében azoknak a nagyközönség számára is hozzáférhetőnek kell lenniük a nagyközönség 
számára. Ezek a termékek nem jelenthetnek előnyt teljesítmény tekintetében az eredeti OEM 
alkatrészekkel szemben.  
8.3.2.  A gyártási folyamatban lévő motorok helyettesítő alkatrészei csak akkor tekintendők standard 
gyártási alkatrészeknek, amikor azok megjelennek az aktuálisan legyártott motorokban és azokat a 
kereskedőktől meg lehet vásárolni.  
8.3.3.  A motorok már nem gyártott helyettesítő alkatrészeit csak akkor hagyják jóvá, ha a 
helyettesített alkatrész a motor gyártójától már nem beszerezhető, vagy az adott alkatrészt a Bizottság 
külön jóváhagyta.  
8.3.4.  A nem-OEM elektromos vagy elektronikus, a F2 versenyzés céljára jóváhagyott alkatrészek 
csak akkor kapnak végleges jóváhagyást, amikor minden szabályokban leírt kikötésnek megfelelnek, 
eddig az időpontig a gyártók a homologizációra beadott alkatrésszel legalább 250 egységet állítottak 
elő.  
8.3.5.  A nem-OEM elektromos vagy elektronikus, a F2 versenyzés céljára jóváhagyott alkatrészek 
vonatkozásában a gyártók ugyanazokat a szabályokat kötelesek betartani, amelyeket a motorgyártók 
számára a specifikációk Bizottság elé történő benyújtásánál előírtak, valamint azt az időtartamot, 
amelyre az alkatrészek jóváhagyást kaptak.  
8.4. MOTOR MÓDOSÍTÁSOK  
8.4.1.  Semmiféle áttervezés (blueprinting) vagy módosítás nem engedélyezett, az alábbiak 
kivételével:  
8.4.2.  Bármilyen porlasztófúvókát, gyújtógyertyát vagy propellert lehet használni feltéve, hogy az 
ezeket befogadó alkatrészeket nem módosítják, kivéve a kiegyenlítőlapot.  
8.4.3.  Csak olyan alkatrészek használata megengedett, amelyet a gyártó azon motorba a gyártás 
során beépít. A gyártó tájékoztatójában vagy műszaki körlevelében feltüntetett változtatások csak 7 
nappal azután érvényesek, hogy az UIM legközelebbi körlevelében az adott motor közvetlen vásárlóit, 
valamennyi ellenőrt postai úton értesítettek. Amennyiben a gyártó nem kíván, vagy nem képes eleget 
tenni ezeknek a kritériumoknak, a körlevelekben megadott módosítások akkor válnak jogszerűvé, 
miután nyomtatásban megjelentek a Propeller-ben.  
8.4.4.  A gyártótól származó túlméretes hengerek abban az esetben használhatóak, ha ahhoz a 
farmotorhoz használják, amihez adták. A motor újrafúrása olyan mértékű lehet, mint amennyivel a 
túlméretes henger nagyobb az eredetinél. További használatból, újra illeszkedésből vagy mérési 
hibából eredő összes 0.005 inch méretnövekedés az újrafúrásnál megengedett. Semmilyen 
körülmények között nem engedhető meg azonban az eredeti méretnél 0.035 inch-nél nagyobb 
furatnövekedés. A henger falát nem lehet krómmal bevonni, hacsak a gyártó az adott motor 
szériagyártása során nem használ krómbevonatot.  
8.4.5.  Beszerelhető fordulatszámmérő, üzemanyag- és víznyomásmérő, valamint vízhőfokmérő 
(EGT-vel együtt).  
8.4.6.  Kormányrúd vagy annak megfelelő eszköz a hajtómű bármely pontján vagy pontjain 
rögzíthető. Minden burkolatot vagy eltávolított lemezt el lehet vágni, és kötelező pótolni. Az ilyen 
eljárás során kialakított nyílások le kell zárni, hogy a hajtómű ne szívhasson be levegőt. Csapszegeket 
vagy csavarokat ki lehet cserélni a kormányrúd rögzítéséhez 
8.4.7.  Gázelvevő rugókat lehet használni a motoron, azonban a felszerelésnél nem lehet a motoron 
változtatásokat végezni, pl. furatok stb. A felfüggesztési támasztékokat a meglévő kallantyúkkal kell 
felerősíteni.  
8.4.8.  Rezgésmentes gépfelszerelés: csak a hajtómű gyártója által eredetiként, vagy a szolgáltató 
csoporton át beérkezett darabok használhatók.  
8.4.9.  Mindenféle előgyújtási-, keverési arány-, gáz és sebességváltó összekapcsolási beállítás 
engedélyezett.  
8.4.10. Az előgyújtás minden mechanikus beállítása megengedett, feltéve, hogy az előgyújtási 
rendszeren vagy a hajtóművön nem hajtanak végre módosítást ahhoz képest, ahogy azokat 
legyártották.  
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8.4.11. Biztonsági megdőlés kapcsolókat és biztonsági indítási kapcsolókat ki lehet kapcsolni vagy 
áthidalni.  
8.4.12. Beszerelhetők üzemanyagpumpák, szűrők, hőcserélők vagy segédtankok abban az esetben, 
ha ezek nem járnak a motor és az üzemanyag-vezetékek olyan megváltoztatásával, amelynél az 
eredeti üzemanyag-csatlakozót is módosítani kéne.  
8.4.13. Erőkiegyenlítő rendszer a hajtómű bármely pontjára csatlakoztatható. A sorozatgyártott 
motornak csak azon részeit lehet megváltoztatni vagy eltávolítani, amelyek a kiegyenlítő rendszer 
felszerelésével vagy funkciójával ütköznek.  
8.4.14. Bead blasting eljárás csak a blokk és a forgattyúház találkozásnál használható. Más belső 
alkatrésznél a bead blasting nem megengedett.  
 
8.5 SST.20 HAJÓMŰ MODELL 
8.5.1 Az SST.200 motor, változtatás nélkül, a F2 jogosult hajtóműve. 
8.5.2 Az SST.200 motort semmilyen módon nem lehet módosítani. 
8.5.3 A motor legnagyobb lökettérfogata 2550 cm3. 
8.5.4 A hajtóművek PCM (elektronikus egység) kicserélését vagy pótlását  
 a verseny során bármikor követelheti a Nap Felelőse, / a műszaki bíró/UIM 
küldött. 
9. ÜZEMANYAG  
9.1.Az 508-as, üzemanyagokra vonatkozó általános szabályok érvényesek  
9.2.Az üzemanyagot a rendező az 508.01 szabály szerint biztosítja.  
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10. SZUPERLICENCEK  
10.1.  A versenyző nemzetisége azonos a versenyző részére a nemzetközi versenyengedélyt 
kibocsátó Nemzeti Szövetség nemzetiségével. Az engedélyt kibocsátó Nemzeti Szövetség 
beleegyezésével az orvosi vizsgálatot és a merülési tesztet más országban is el lehet végezni. A 
zászló a nemzetközi versenyengedélyt kiadó nemzeti szövetségével azonos a fentiek szerint. Az UIM 
Szuperlicenc iránti kérelemnek attól a Nemzeti Szövetségtől kell érkeznie, amelyik a nemzetközi 
versenyengedélyt kibocsátotta.  
10.2.  Azon versenyzők nevezését fogadják el, aki UIM szuperlicenccel rendelkeznek. Jelenlegi F1-
el szerződött versenyzők nem indulhatnak a Formula 2 Világkupában/Világbajnokságban.  
Az a versenyző, akinek életkora meghaladja az 50 évet abban az évben, amikor szuperlicencért 
folyamodik, köteles minden részletes vizsgálatról szóló orvosi igazolással rendelkezni, amit az UIM 
által elfogadott orvos részére kell benyújtani.  
10.3.  Minden új versenyzőt edzés közben ellenőriznie kell az UIM küldöttnek és a versenyzők UIM 
képviselőjének.  
10.4.  A F2-ben szuperlicencre van szükség a Nemzeti Szövetség nemzetközi licencével együtt. 
Más tagságra nincs előírva.  
10.5.  Ahhoz, hogy a versenyző szuperlicencet kapjon, részt kell vennie hat pályaversenyen 
bármilyen O vagy S osztályban vagy min. 500cm3-es hydrocat versenyen.  
A verseny definíciója egy versenyhétvégén: még akkor is ha több futamra vagy versenyre kerül sor, a 
versenyhétvége minden futamával és versenyével egy versenynek számít. A Nemzeti Szövetségek 
teljes mértékben felelősek a versenyzők általuk beadott sport önéletrajzáért. Minden egyes verseny 
összes eredményét fel kell tüntetni, mivel a versenyzőknek legalább 6 versenyt kell teljesíteniük úgy, 
hogy minden egyes versenyen a teljes táv 70%-át teljesítették.  
10.6.  A szuperlicenc az első három versenyen ideiglenes érvényességű, és azt bármikor 
visszavonhatja a Nap Felelőséből, az UIM küldöttből és a versenyzők képviselőjéből álló bizottság. Ha 
a szuperlicencet visszavonták, a következő igénylést csak a következő szezonra vonatkozóan lehet 
benyújtani.  
10.7.  A szuperlicenc iránti kérvényt az érintett versenyző Nemzeti Szövetsége állítja ki, és 4 héttel 
azelőtt adja be az UIM részére, amikor az első olyan rendezvény van, ahol a versenyző részt kíván 
venni. A szuperlicenc díja 120 EUR. A 4-hetes határidő után beérkező kérelmek díja ennek 
kétszerese. 
10.8.  A kérelemhez csatolni kell a következőket:  
• A versenyző sportkarrierje, a kvalifikációs rendezvényeken elért eredményei  
• UIM orvosi dokumentumokat, jelen szabályzat mellékletének megfelelően, megadva azokat az 
információkat, amelyek az UIM 205.03/  
205.04 / 205.04.1 szabályok előírnak. 
Általános ajánlások F2 szuperlicenccel rendelkezőknek fizikai fittséggel kapcsolatban:  
• Kardiovaszkuláris edzés (állóképességi edzés) mint kocogás, kerékpározás, evezés, stb. 
kétszer egy héten – megszakítás nélkül legalább 20 percig. Bármilyen sporttevékenység, ami 
„megállásokat” is tartalmaz, mint pl. futball, tenisz vagy bármely más labdasport nem megfelelő 
állóképességi edzéshez, de ajánlott mint kiegészítő sport.  
• A nyak és a hát izmait erősítő edzés legalább hetente kétszer.  
• Merülési igazolás (ld. 205.05)  
• Egy fénykép  
• A díjakat a Közgyűlés határozza meg  
• Az aktuális szabálykönyvet a szuperlicenccel együtt átadják a versenyzőnek.  
 
10.9.  A Nemzeti Szövetségek felelősek a megadott információkért.  
10.10.  A kérelmet az UIM Titkársága megvizsgálja az elfogadhatóságáról döntést hozó Formula 
Bizottság segítségével.  
10.11.  A Formula Bizottságnak a szuperlicenccel kapcsolatos minden ügyben hozott döntése 
végleges, azok ellen óvásnak vagy fellebbezésnek helye nincs. 
A Formula Bizottságnak a szuperlicenccel kapcsolatos minden ügyben hozott döntése 
végleges, azok ellen óvásnak vagy fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben F2 szuperlicenccel 
rendelkező személy az UIM által el nem ismert nemzetközi rendezvényen vesz részt, 
szuperlicencét visszavonják. A versenyző az eredeti szuperlicence visszavonásától számított 
12 hónap múlva folyamodhat ismét szuperlicencért. 
10.12.  A szuperlicenc 1 évig érvényes (január 1-től a kibocsátás évének december 31. napjáig).  
10.13.  A szuperlicenc megújításához a Nemzeti Szövetségek december vége előtt kötelesek 
megküldeni az UIM részére azon versenyzők listáját, akik számára a megújítás a következő évre 
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szükséges.  
11. SÁRGA LAP  
Az egyéb Formula Sorozatokban (F1) adott sárga lapokat veszik figyelembe a sárga lapok adásakor.   
11.1.  Sárga lapot csak a vízen tanúsított magatartásért lehet adni.  
11.2.  A sárga lapot nyomtatványon kell megerősíteni, amit az eredményekkel együtt ki kell 
függeszteni. A versenyző 60 percen belül óvást nyújthat be a zsűri felé.  
11.3.  Ha az óvást elutasítják, fellebbezést lehet beadni. Az óvások és a fellebbezések benyújtására 
az UIM szabályai érvényesek.  
11.4.  Sárga lapot adhat:  
•  a Nap Felelőse  
•  az UIM Küldött  
11.5.  Sárga lapot a következők szerint lehet adni:  
11.5.1. Alkalmanként legfeljebb két sárga lapot veszélyes vezetésért.  
11.5.2. Piros lap adható rendkívül veszélyes vezetésért és sportemberhez méltatlan viselkedésért.  
11.6.  Az a versenyző, akinek három sárga lapja vagy egy piros lapja van, elveszti jogát, hogy részt 
vegyen a Világbajnokság vagy Kontinentális Bajnokság (ez évi vagy következő évi) következő 
rendezvényén. Amikor a verseny kihagyására vonatkozó büntetésének eleget tett, a büntetéssel 
együtt törlik a három sárga lapot vagy a piros lapot.  
11.7.  Minden lap a Bajnokság az utolsó lap adásától számított következő négy rendezvényén 
marad érvényben.  
11.8.  Az edzésen, időmérőkön és magán a versenyen való részvétel tekintendő egy rendezvény 
teljesítésének.  
11.9.  A rendező/nemzeti szövetség, amely egy vagy több sárga lapot adott egy versenyzőnek, 
köteles 3 napon belül fax vagy postai úton értesíteni erről az UIM-et. Az UIM a kiosztott sárga lapokról 
tájékoztatja a világbajnoki vagy kontinentális bajnokság következő versenyének rendezőjét/nemzeti 
szövetségét.  Amennyiben a versenyző 4 versenyt sárga lap nélkül teljesített, korábbi sárga 
lapját/lapjait törlik.  
11.10.  A kiosztott sárga lapokat meg kell említeni a küldötti jelentésben, a jelentést el kell juttatni az 
érintett UIM Formula bizottsági testület minden tagjának.  
11.11.  Ideiglenes felfüggesztés: ld. 406.05 szabály. 
12. BÜNTETÉSEK  
12.1.  A versenyzőkre a büntetéseket az egyéb UIM szabályok és/vagy az alábbi felsorolás szerint 
róják ki: 
 
SZABÁLYSÉRTÉS    BÜNTETÉS 
     EUR 
12.2 Nem jelenik meg versenyzői eligazítás 200 
névsorolvasásán 
12.3 Szólításkor nincs a darunál  150 
12.4 Megsérti a kilépési vonalat  100 
12.5 Megsérti a belépési vonalat  100 
12.6 A rádiós nincs ott az időmérésnél 200 
12.7 Nem sorakozik fel a stégnél 20  150 
 mp-en belül 
12.8 Rossz helyen halad a tiszteletkörben 100 
12.10 Fordítóbóját megrongálja   200 
 (szabadedzésen vagy időmérőn) 
12.10a Első fordítóbóját megrongálja  1 kör és 
 (csak a versenyen)   200 
12.10b Második fordítóbóját megrongálja DSQ és 
 (csak a versenyen)   200 
12.11 Sárga zászló alatt előz  1kör 
12.12 Bemegy a depóban sárga zászló alatt utolsó hely 
12.13 Rossz helyen halad sárga zászló/ 
 újraindítás idején   1kör 
12.14 Szerelőt magával viszi a pályán 200 
 (kivéve a verseny győztese) 
12.15 Saját versenyüzemanyagot hoz a 300 
verseny helyszínére 
12.16 Nem tartja be az UIM küldött és/vagy DSQ vagy 
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bírók utasításait   1 kör vagy 
     300 
12.17 Üzemképtelen légzsák rendszer lég- 1500 
 tartály zárt szelep miatt, borulási kapcsoló 
 csatlakoztatásnak elmulasztása, fedélzeti 
 lemez eltömítése 
12.17a A légzsák rendszer bármely része akti- Fekete 
 válódik az időmérők vagy szabadedzés zászló 
 alatt 
12.17b A légzsák rendszer bármely része akti Fekete 
 válódik a verseny során  zászló és 
     DSQ 
 Nem kapcsolja be a biztonsági övet 5000 
 időmérésen, szabadedzésen illetve a 
 versenyen 
 Nem csatlakoztatja az üzemanyag 1000 
 pumpa vezetékét a mentőmellényhez 
 
12.18  Formula Bizottságnak jogában áll megbüntetni a versenyzőt (pénzbüntetés vagy 
felfüggesztés) bármilyen szabálysértésért vagy bármilyen goromba vagy sportemberhez méltatlan 
viselkedésért. 
12.19 A Napi Irányító Bizottság döntése alapján kiróhat azonnal végrehajtandó „áthajtásos 
büntetést” olyan esetekben, amelyek szankciója 1 körös büntetés.  Ezt közölni kell a versenykiírásban 
és/vagy a versenyzői eligazításon. Az áthajtásos büntetésnek csak zöld zászló alatt lehet eleget tenni. 
Ezt a Küldött közli a versenyzővel a rádióson keresztül, valamint a versenyző rajtszámát feltüntető 
tábla felmutatásával. A versenyző a közléstől számított három zöldzászlós körön belül köteles eleget 
tenni az áthajtásos büntetésnek. A pályát a depó belépési bójánál köteles elhagyni, és belépni a 
pályára a terület hátsó részénél 4000-es fordulatszámot tartva a büntető kör során, zöld zászló alatt. A 
szabály be nem tartását a versenyből történő kizárással büntetik. 
13. ÓVÁSI ÉS FELLEBBEZÉSI ELJÁRÁS  
13.1.  Az óvásokat a 400-as Jogszolgáltatási szabályoknak megfelelően a versenyző vagy a 
csapatvezető nyújthatja be. A fellebbezéseket is a 400-as jogszolgáltatási szabályoknak megfelelően 
kezelik.  
13.2.  A fellebbezés késedelmesnek számít 48 órával attól az időponttól kezdve, amikor a Zsűri közli 
döntését az érdekelt felekkel.  
13.3.  A vasárnap 24 órája nem számít bele a 48 órába a fellebbezésnél. Az óvásban egyértelműen 
meg kell adni a címet, telefonszámot és fax számot, hogy az UIM minden levelezést közvetlenül a 
versenyzőnek, másolatban a versenyző nemzeti szövetségének küldhessen. A versenyző 
beleegyezhet, hogy ne tartsanak Fellebbviteli Bizottsági ülést, a fellebbezést telefonon és faxon 
rendezzék, ha lehetséges, hogy csökkentsék a fellebbezés költségeit. 
 
14. BIZTONSÁG  
14.1.  A versenyzők kötelesek lebegést biztosító, nadrággal egybeépített mellényt viselni, amelynek 
vállát és a szárát úgy alakították ki, hogy a versenyzőt könnyen ki lehessen húzni a kabinból. 
Lebegést biztosító kezeslábast (narancs szín ajánlott) megengedett a mentőmellény alternatívájaként, 
de lennie kell rajta fogantyúknak, hogy a versenyző kihúzható legyen a pilótafülkéből.  
14.2.  Az engedélyezett késleltetett működésű, lebegést biztosító légzsák alkalmazása kötelező. A 
légzsákrendszer karbantartása a csapat felelőssége.  
14.3.  Büntetést kapnak azok a versenyzők, akik a hajójukban szállítják a szerelőket.  
14.4.  A győztes, kizárólag a tiszteletkörre, magával viheti a szerelőket. A győztes csapatot kis 
távolságból egy mentőhajó követi.  
14.5.  Hans eszköz használata ajánlott a F2-ben, ld. 509.08  
14.6.  Az ülések kötelezőek a F1-ben / kabin használata nagyon erősen ajánlott minden kabinos 
osztályban (a leírást ld. 509.08).  
14.7.  F2 kabinokat az UIM által bejegyzett biztonsági ütközési dobozokkal kell ellátni, amelyeket a 
biztonsági kabin mindkét oldalára felszereltek.  
14.8  Hajónként egy rádiósnak kell lennie.  
15. ÁLTALÁNOS RÉSZGENERAL  
15.1.  A hivatalos UIM matrica kötelező, azt minden résztvevő hajón jól láthatóan el kell helyezni.  
15.2.  Minden televíziós, média- és kereskedelmi jog az UIM tulajdona 
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15.3.  Az UIM-el szerződött támogató az UIM nevében kezeli a jogokat.  
15.4.  Minden szervezet, aki filmet kíván készíteni, vagy meglévő filmet kíván felhasználni, a 
támogatóval vegye fel a kapcsolatot.  
16. BIZTOSÍTÁS  
16.1.  A versenykiírásnak tartalmaznia kell a következő információkat:  
16.2.  Személyekre és dolgokra vonatkozó felelősségbiztosítás, valamint a versenyzőkre is érvényes 
kötelező biztosítás feltételei és kikötései  
16.3.  A szükséges fedezet legkisebb mértéke  
16.4.  Mely kockázatokat kell fedeznie a biztosításnak  
16.5.  Fel kell tüntetni, hogy a nemzeti szövetségek által kiadott biztosítást elfogadják-e, és ha igen, 
milyen nyelven kell azokat kiállítani. 
16.6.  A helyszínen fizetendő biztosítások díját. 
17. F2 VILÁGBAJNOKI RENDEZVÉNYEK PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 
17.1.  A versenynaptárba történő bejegyzéshez kérjük a következő összegek bankszámlánkra 
utalását FEBRUÁR 28. ELŐTT:  
760 Euro: naptári bejegyzési díj  
17.2.  A pénzdíjakat és utazási költségeket a támogató biztosítja és közvetlenül a versenyzőkkel 
állapodik meg ezekről  
17.3.  A F2-vel kapcsolatos minden levelezést a következő címre kell küldeni:  
UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE STADE LOUIS II - ENTREE H 1 AVENUE DES 
CASTELANS MC 98000 MONACO Fax: (377) 92-05-04-60 E-mail: uim@uimpowerboating.com 
Website: www.uimpowerboating.com  
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UIM FORMULA 3 VILÁGBAJNOKSÁG 
 

A FORMULA 3 VILÁGBAJNOKI CÍM FELFÜGGESZTÉSRE KERÜL MINDADDIG, AMÍG A 
MEGFELELŐ FORMÁTUM ÉS ÉVES VERSENY SZERKEZET KIALAKÍTÁSA MEGTÖRTÉNIK 
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UIM FORMULA 500 VILÁGBAJNOKSÁG 
„Dieter König Emlékverseny” 
 
1. SZERVEZÉS 
2. VERSENY FORMÁTUM 
3. ÉRTÉKELÉS 
4. LEÁLLÍTOTT VERSENY 
5. SÁRGA LAP 
6. FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG 
7. BIZTONSÁG 
8. ÁLTALÁNOS 
 
A SZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSE – 200.02 
 
A nemzetközi szabályokban nem szabályozott esetekben a nemzeti szövetségnek kell határoznia, 
figyelembe véve a szabályok szellemiségét. 
 
Egymásnak ellentmondó szabályok esetén a versenysorozatra vonatkozó szabályok érvényesek. 
 
1. SZERVEZÉS 
 
Az F500-as versenyek és bajnokságok rendezése az UIM tulajdonában és irányítása alatt áll. 
A Tanács szükség szerint módosíthatja a szabályokat, amennyiben a Formula támogatója egy 
szerződött támogató. 
A Formula 500-as rendezvények csak az O sorozat osztályainak szólnak, 351 -500 cm3-es 
farmotorral. 
A bajnokság nyitott minden versenyző számára (azzal, hogy számukat nemzeti szövetségenként nem 
korlátozzák), aki igazolni tudja, hogy kielégítő módon részt vett legalább 5 nemzetközi vagy országos 
versenyen az O sorozatban. 
A hivatalos UIM matrica kötelező, és azt minden résztvevő hajón el kell helyezni. 
 
2. VERSENY FORMÁTUM 
 
A bajnokság legalább 4, legfeljebb 6, különböző országokban megrendezett versenyből áll, amelyek 
között, ha lehetséges, legalább 2 hétnek kell eltelnie. Az UIM fenntartja a jogot a bajnoki cím 
odaítélésére még akkor is, ha nem tartották meg a minimális számú versenyt, vagy nem osztották ki a 
kellő pontszám mennyiséget. 
 
A F500-as rendezvény megtartására vonatkozó igények elbírálása a szokásos módon történik 
(108.01. sz. szabály, de a jelentkező ország neve angolul), azzal a kivétellel, hogy egy nemzeti 
szövetség is kaphat két rendezvényt, feltéve hogy más nemzeti szövetségek még nem kérték a 
maximális számú rendezvény megrendezési jogát. 
Kivételként legfeljebb 4, Vízi Fesztiválokba illesztendő verseny elsőbbséget kap az elbírálásnál 
a Cominsportnál. 
Ha 6 versenyt futottak és a pontokat kiosztották, az 5 legjobb eredmény számít a végső rangsornál. 
Ajánlatos, hogy minden rajt stégtől történjen (307.sz. szabály). 
 
PÁLYA: 
 
Egy kör hossza 1500 és 2000 m közötti legyen. 
A selejtező futam hossza 8 és 12 km között legyen 
Az adott pályára engedélyezett hajók számát a verseny kiírásban közzé kell tenni. 
 
VERSENY: 
 
Minden verseny tartalmaz 3 döntő futamot. 
Amennyiben a jelenlévő versenyzők száma meghaladja a pályán megengedett létszámot, selejtező 
futamokra kerül sor. 
Az előfutamok beosztását a hivatalos méréssel végzett időfutam eredménye szerint határozzák meg. 
A páratlan számmal végzettek (1, 3, 5, stb.) kerülnek egy futamba, páros számú helyezéssel 
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rendelkezők (2, 4, 6 stb.) a másikba. Az időfutamokban részt nem vett versenyzőket az előfutamok 
között elosztják. 
 
Minden sorozat fut egy selejtező futamot és néhány versenyző egy kiegészítő futamot. 
 
Példa, 30 hajó részvételével egy olyan pályán, amely 14 hajóra van hitelesítve: 
 
3 sorozatot alakítanak ki egyenként 10 hajóval: 
Minden selejtező verseny végén a sorozatoknál, minden sorozat első 4 helyezettje jut tovább (3x4=12) 
A kiegészítő futamot a tovább nem jutottak közül a 14 legmagasabb összpontszámot elért versenyző 
futja, közülük az első két helyen végzett vesz részt a döntőben (1x2=2), így alakul ki a döntő 12+2=14 
résztvevője. Ők az első futamban a stég alsó végétől indulnak. 
Amennyiben szükséges, az előfutamok után a rendező fenntartja a jogot, hogy a döntő futamokra az 
előző futamokból a megengedett létszámra feltöltse a létszámot, amennyiben az indulási jogot 
megszerzett bármelyik pilóta jelzi, hogy nem tud részt venni a döntő futamon. Erre nem kerülhet sor 
az első futam után. 
 
A döntő futamok között, valamint az első döntő futam és az utolsó előfutam között legalább egy 
órának kötelezően el kell telnie. 
 
Amennyiben az előfutamokból eltérő körszámmal és helyezéssel állnak a hajók a stégnél a döntő 
versenyre, a köridőből, ha ez nem áll rendelkezésre az elért helyezésekből áll össze a rajtsorrend, 
ahol az első helyen az indul, aki a leghosszabb előfutamot megnyerte. 
Rajt: 
A rajtvonal és az első fordító pályajel közötti távolság legalább 300 méter legyen egyenes 
vonalban. 
Állómotoros rajtnál a versenyzők kötelesek tartani egymáshoz viszonyított pozíciójukat az első 
fordítóbójáig, és ennek a fordulónak a teljesítéséig nem keresztezhetik a többi versenyző útját. 
A vezető helyen haladó hajó, ha nem azonos a pole pozícióból indult hajóval, köteles elegendő 
helyet hagyni a belső oldalon, hogy a stégnél magasabban elhelyezkedő hajók is bevehessék a 
kanyart. Ettől kezdve a szokásos menetszabályok érvényesek. A biztonsági okokból elhelyezett 
kötelező első bója nem minősül első fordítóbójaként sávtartás szempontjából. 
A fenti szabály megsértése az alábbi büntetést vagy büntetéseket vonhatja maga után: kizárás, 
egy körös büntetés, vagy sárga lap, az eset súlyosságától függően. 
Rajt és verseny alatt felállni tilos. 
Minden állómotoros rajttal induló nemzetközi címmel felruházott versenyen a rajtról 
videofelvétel készülhet (vagy hasonló felvétel). A felvételt a lehető legmagasabb helyről kell 
készíteni és/vagy a rajtvonal meghosszabbításaként tekinthető helyről. 
 
3. ÉRTÉKELÉS 
A versenyhelyezéseket a döntő futamokban elért pontszámok összeadásával számolják ki (a 
helyezésekért járó pontokat ld. a 318.01. pontnál) 
 
A bajnokság végső helyezéseit meghatározandó, a versenyeken helyezett versenyzőket veszik 
figyelembe a bajnokság eredményénél, ahol a versenyzők a következő pontszámokat kapják: 
 
1.: 20 pont 6.: 10 pont  11.:  5 pont 
2.: 17 pont 7.: 9 pont  12.: 4 pont 
3.: 15 pont 8.: 8 pont  13.: 3 pont 
4.: 13 pont 9.: 7 pont  14.: 2 pont 
5.: 11 pont 10.: 6 pont  15.: 1 pont 
 
Az a versenyző lesz a bajnokság győztese, aki a legmagasabb összpontszámot gyűjtötte. 
 
Holtverseny esetén az első helyezések, második helyezések, stb. száma egymást követően kerül 
figyelembe vételre. 
 
Ha ismét holtverseny van, minden egyes megszerzett, a bajnokságba beleszámító UIM pontot 
összeadnak (a 318.01. szerinti hivatkozásnak megfelelően), amit az egyes rendezvények összesített 
helyezéseinek meghatározásához használnak. 
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A sorozat utolsó versenyén az UIM részéről három érmet (arany, ezüst, bronz) kell átadni az 
összesítésben első három helyen végzett versenyzőnek. 
 
4. LEÁLLÍTOTT VERSENY 
 
Leállított verseny akkor van, amikor a versenyt a rajt után a Nap Felelőse félbeszakítja. A verseny 
leállításáról a Nap Felelőse dönt vis maior esetén, ami a Nap Felelősének kizárólagos megítélése alá 
tartozik. A versenyt le kell állítani, ha valamilyen baleset miatt (borulás, pörgés, elmerülés, ütközés, 
stb.) bármilyen test a vízbe kerül, és a verseny folytatása az érintettek számára veszélyt jelentene. 
 
A leállított versenyt legfeljebb kétszer lehet ismételni. 
 
a) A leállított versenyt kétszer meg kell ismételni, ha szükséges. 
b) Amikor a versenyben vezető hajó a szükséges körök számának kevesebb mint 70%-át tette meg, a 
versenyt újra kell indítani. 
c) Első újraindítás, körök teljes száma, tankolás megengedett. 
d) Csak azok a versenyzők indulhatnak újra, akik a leállítás előtti körben is szerepeltek. 
e) Amennyiben az első újraindítás után ismét leállítják a versenyt úgy, hogy a szükséges körök 70%-át 
még nem tette meg az élen álló hajó, másodszor is újraindítják a versenyt. 
f) A másodszor újraindított verseny esetén a tankolás nem megengedett. 
g) A körök száma a másodszor újraindított verseny esetén: 
A leállítás előtt teljesített körök számához 1-et kell adni, ezt levonni az eredeti körszámból – ez lesz az 
új versenytáv. 
Példa: a 8-körös versenyt 4. körben leállítják: 3 megtett kör + 1 kör 
8 kör – 4 = 4 kör a másodszor újraindított verseny távja 
h) Ha másodszor újraindított versenyt is leállítják: eredmény – a szükséges körszám 35%-áig a pontok 
50%-át, 35% és feletti teljesítésnél = teljes pontszám. 
i) A verseny bármely pontján kapott büntetést továbbviszik minden újraindításnál. 
 
Ha a versenykiírásban két megismételt versenyt adnak meg, az elsőnek teljes versenynek kell lennie 
(az előre megadott körszám teljes egészében), és a második a következő formátum szerint. 
Ha csak egy megismételt versenyt adnak meg, a versenyzőknek írásos tájékoztatást kell adni a 
rendkívüli versenyzői eligazításon. 
A leállított és a megismételt verseny között a tankolás nem megengedett, kivéve ha a megismételt 
verseny egy teljes verseny. 
Csak a leállítás előtti kört teljesítő versenyzők rajtolhatnak újra. 
 
A pontokat a következő rendszer szerint adják: 
a táv 35%-áig: ½ pontszám 
a táv 35%-a felett: teljes pontszám 
 
5. SÁRGA LAP 
 
Sárga lapot csak a vízen tanúsított viselkedésért lehet adni. A sárga lapot egy nyomtatványon is 
megerősítik, amelyet az eredményekkel együtt függesztenek ki. A versenyzőnek 60 perc áll 
rendelkezésére, hogy óvását bejelentse a zsűri felé. Ha az óvásnak nem adnak helyt, fellebbezhet 
ellene. Az óvásokat és a fellebbezéseket az UIM szabályoknak megfelelően lehet benyújtani. 
 
Sárga lapot adhat: 
� a Nap Felelőse 
� az UIM küldött 
 
Sárga lapot a következők szerint lehet adni: 
� alkalmanként legfeljebb két sárga lapot veszélyes vezetésért, 
� piros lapot a rendkívül veszélyes vezetésért. 
 
Az a versenyző, aki három sárga vagy egy piros lapot kapott, elveszti jogát, hogy a világbajnokság 
következő versenyein részt vegyen (adott szezon vagy a következő versenyévad). Minden kártya 
érvényben marad a négy következő versenyén a bajnokságnak, attól az időponttól kezdve, hogy az 
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utolsó lapot megkapta. Amikor a „következő versenyen nem versenyezhet” büntetést a versenyző 
letöltötte, a 3 sárga lapot törlik. 
Az időfutamok, előfutamok és a döntők egy eseménynek számítanak. 
A rendező/nemzeti szövetség, ha egy vagy több sárga lapot adott egy versenyzőnek, értesíti erről az 
UIM-et telefax útján vagy e-mailben, 3 napon belül. Az UIM értesíti a világbajnokság vagy 
kontinensbajnokság következő versenyének rendezőjét/nemzeti szövetségét a sárga lapról. Az a 
versenyző, aki 4 versenyt sárga lap nélkül teljesített, annak a korábbi lapját (lapjait) törlik. 
 
A kiosztott sárga lapokat meg kell említeni a küldött jelentésében, a jelentést el kell juttatni az illetékes 
UIM Formula küldötti testület minden tagjának.  
 
6. FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG 
 
A fellebbezéseket a 400-as Jogszolgáltatási szabályoknak megfelelően kell kezelni. 
 
A fellebbezés késedelmesnek számít 48 órával attól az időponttól kezdve, amikor a Zsűri közli 
döntését az érdekelt felekkel. 
A vasárnap 24 órája nem számít bele a 48 órába.  
 
Az óvásban egyértelműen meg kell adni a címet, telefonszámot és fax számot, hogy az UIM minden 
levelezést közvetlenül a versenyzőnek, másolatban a versenyző nemzeti szövetségének küldhessen. 
A versenyző beleegyezhet, hogy ne tartsanak Fellebbviteli Bizottsági ülést, a fellebbezést telefonon és 
faxon rendezzék, ha lehetséges, hogy csökkentsék a fellebbezés költségeit. 
 
7. BIZTONSÁG 
 
A Formula 500-as versenyek kizárólag az alábbi specifikációnak megfelelő hajóknak vannak 
fenntartva: 
 
Minimális tömeg: 180 kg, minimális hossz: 3,85 m, kabin kötelező. 
 
A fenti minimális tömeg a parton mért teljes tömeg a verseny után, versenyző nélkül, maradékvíz 
nélkül, maradék üzemanyaggal. 
 
Minimális tömeg versenyzővel: 260 kg. 
 
A biztonsági kabin kötelező, az F500-ra vonatkozó 509-es szabály szerint. 
 
Visszatartó rendszerrel rendelkező eszközzel történő versenyzés megkezdése előtt minden 
versenyzőnek át kell esnie merülési teszten egy visszatartó rendszer használatával, ez biztosítja, hogy 
a versenyző sikeresen képes kijutni a biztonsági kabinból. 
 
A merülési igazolást a versenyző nemzeti szövetsége állítja ki a szimulált biztonsági kabinnal végzett 
próbáról. A merülési vizsgát és az igazolást 14 hónaponként meg kell újítani. 
 
Az igazolás mintapéldánya, és a merülési teszt elvégzésére vonatkozó instrukciók elérhetők az UIM 
Titkárságon. 
 
Minden katamarán típusú hajón lennie kell deformálódó tappancs csőröknek az 503.02. sz. szabály 
szerint. 
 
A versenyzők kötelesek a vállnál olyan módon kialakított úszómellényt viselni, amivel a versenyzőt 
könnyen ki lehet húzni a kabinból. 
Az ülések kötelezőek a F1 kabinoknál és erősen ajánlottak minden más kabin osztályban. Ld. 509.08 
 
8. ÁLTALÁNOS 
 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
 
1720 EUR pénzdíj 
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A rendező osztja ki a verseny végén a versenyzők között, mielőtt azok elhagynák a verseny helyét (az 
óvási idő letelte után). 
1.: 370 EUR 
2.: 250 EUR 
3.: 200 EUR 
4.: 180 EUR 
5.: 170 EUR 
6.: 150 EUR 
7.: 130 EUR 
8.: 100 EUR 
9.: 90 EUR 
10.: 80 EUR 
 
5000 EUR utazási pénz: 
Az utazási pénzt a külföldi résztvevők között osztják el egyenlően, a regisztrált külföldi versenyzők 
kapják, fejenként legfeljebb 400 EUR-t. Azok a versenyzők, akik a nevezésüket kellő időben, a 
versenykiírásnak/szabályoknak nem megfelelően küldték el, elveszíthetik a teljes utazási pénzt. 
 
Minden pénzdíjat és utazási pénzt EUR-ban kell kifizetni. Amennyiben a rendezők nem képesek/nem 
óhajtják az összeget euróban kifizetni, a versenyzőknek járó összeget 10%-kal kell emeljék. 
Minden televíziós, média- és kereskedelmi jog az UIM tulajdonát képezi. 
 
Amennyiben az UIM rendelkezik szerződött promóterrel, az kezeli a fenti jogokat az UIM nevében. 
 
Ha egy szervezet filmet szeretne készíteni vagy meglévő filmet felhasználni, vegye fel a kapcsolatot 
az UIM-el vagy a promóterrel. 
 
A Formula 500-al kapcsolatos minden levelezést a következő címre kell küldeni: 
 
UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE 
STADE LOUIS II – ENTREE H 
1 AVENUE DES CASTELANS 
MC 98000 MONACO 
Fax: (377) 92-05-0460 
E-mail: uim@uimpowerboating.com 
Website: www.uimpowerboating.com 
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U.I.M. FORMULA 4 VILÁGBAJNOKSÁG 
 
1. SZERVEZÉS  
 
2. VERSENY LEBONYOLÍTÁSA  
 
3. RAJT  
 
4. LEÁLLÍTOTT VERSENY  
 
5. VERSENYPÁLYA  
 
6. ÉRTÉKELÉS  
 
5.FELSZERELÉS  
 
6. NEVEZÉS  
 
7. SÁRGA LAPOK  
 
8. FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG  
 
9. BIZTONSÁG  
 
10. ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 
SZABÁLYOK ÉRTELMEZÉSE - 200.02  
Minden olyan esetben, amelyről a nemzetközi szabályok nem rendelkeznek, a Nemzeti Szövetségnek 
kell döntenie a szabályok szellemének megfelelően.  
Ellentmondó szabályok esetén a sorozatra vonatkozó szabályok érvényesek.  
1. SZERVEZÉS  
Az F4 versenyek és bajnokságok szervezésének és szabályozásának joga az UIM tulajdonát képezik.  
A Tanács szükség esetén módosíthatja a szabályokat, amennyiben a Formulát szerződött támogató 
támogatja.  
A Formula 4 versenyeket az S.850 osztály hajóinak tartják fenn, az 540-es szabályok vonatkoznak 
rájuk.  
Az F4 Világbajnokság minden versenyző számára nyitott (számuk Nemzeti Szövetségenként nincs 
korlátozva).  
A Bajnokság legfeljebb 5, különböző országokban megrendezett versenyből áll, legalább két hét 
szünettel a versenyek között.  
Amennyiben nincs elegendő jelentkező a rendezésre, az egyik Nemzeti Szövetség két versenyt is 
rendezhet.  
2. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA 
Ajánlott, hogy minden F4 Világbajnokság minden egyes versenye 4 külön részből álljon, amelyeket két 
egymást követő napon rendeznek az UIM pályaversenyekre vonatkozó szabályai, valamint az alább 
felsorolt kiegészítések szerint.  
A találkozó az alábbi részekből áll:  
1) szabadedzés (legalább 2 x 1 óra);  
2) Kötelező időmérő edzések:  
Az időmérőnek kötelezően legfeljebb 12 körből kell állnia, összesen 45 perces időtartammal. 
Ezután az első 6 hajó további 3 kört teljesít (a pole pozíció megszerzéséért, első kör: 
bemelegítés, a további két kör: időméréssel történik).  
2 időmérő edzést kell tartani, kivéve vis maior esetén. Az időmérő edzésekre és a pályára engedhető 
hajók számára vonatkozó minden adatot közölni kell a versenykiírásban.  
Ha a versenyzők száma meghaladja a pályára engedhető hajók számát, selejtező versenyt kell tartani. 
A selejtező futamok összetételét a hivatalos időmérő edzések alapján felállított sorrend adja: a 
páratlan helyen álló (1, 3, 5...) versenyzők kerülnek az egyik csoportba, a páros helyen állók (2, 4, 6...) 
a másikba.  
Azokat a versenyzőket, akik nem vettek részt az időmérő edzéseken a két selejtező futam között 
osztják szét.  
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Minden csoport fut egy selejtező futamot, és egyes versenyzők egy reményfutamot is futnak.  
Példa egy 20 hajóra hitelesített pályára 30 hajó esetén:  
Két, egyenként 15 hajóból álló csoportot hoznak létre.  
Mindkét selejtező futamból az első 8 bejut a versenyre (2 x 8 = 16).  
A fennmaradó 14 versenyző részére egy reményfutamot rendeznek, ahonnan az első négy versenyző 
kvalifikálja magát (1 x 4 = 4) a versenyre.  
Így alakul ki a végső 16 + 4 = 20 versenyzőből álló mezőny a versenyre.  
Legalább egy óra szünetet kell hagyni az utolsó selejtező futam és a verseny első futama, valamint a 
verseny futamai között.  
Bajnoki verseny - 50 és 60 km között.  
A szervezőknek a versenykiírásban közölniük kell a pálya hosszúságától függő körszámot.  
Minden versenyen szükséges egy UIM küldött jelenléte.  
A Formula 4 Bajnokságban semmilyen más osztály hajói nem vehetnek részt.  
A két fordítóbója közötti egyenes szakasz maximális hossza 850 méter.  
Minden hajónak a hivatalos időmérők által mért legjobb ideje határozza meg a verseny rajtsorrendjét. 
Ha a versenyző a versenyt másik hajóval kezdi meg, mint amit az időmérőn használt, akkor a rajtrács 
utolsó helyéről indul.  
Ha a versenyt vis maior miatt lerövidítik, a Nap Felelőse és az UIM küldött saját belátása szerint dönt 
az időrend és szükség esetén a pálya módosításáról. Ha verseny előtt a versenyzőknek nincsen 
kvalifikációs ideje, a rajtsorrendet a Bajnokság aktuális állás határozza meg.  
3. RAJT  
A rajt álló motorral történik, a következők szerint:  
Állómotoros rajt  
A hajók felsorakoznak farral, álló motorral a stéghez, pontonhídhoz vagy a parthoz.  
A rajtvonal és az első fordítóbója között távolságnak legalább 300 méternek kell lennie.  
Amikor a stégfőnök meggyőződött róla, hogy minden versenyző rajtra kész, a motorokat leállították, 
felemeli a zöld zászlót és az OOD megkezdi a rajteljárást. Utasítja a rajtbírót, hogy emelje fel a 30 
másodperces táblát (min. 80 x 80 cm, számjegyek 60 x 10 cm).  
A tábla felemelése után 30 másodperccel felgyullad a piros lámpa.  
Ezután 5-12 másodperccel kialszik a piros lámpa, ez jelzi a rajtot. Azokat a versenyzőket, akik a piros 
lámpa kikapcsolása előtt forgatják a motort (gyújtás kikapcsolva) egy kör levonással büntetik. Ezt a 
kört a verseny végén vonják le.  
A rajtbíró, ha szükségesnek ítéli, dönthet úgy, hogy a piros zászló bemutatásával törli a rajtot és újra 
kezdi a rajteljárást.  
A Bajnokság minden versenye első futama előtt minden versenyző egy tiszteletkört tesz rögtön 
azután, hogy nevét bemondták, lehetőséget adva a szervezőknek, hogy bemutassák a versenyzőt a 
közönségnek.  
4. LEÁLLÍTOTT VERSENY  
Amennyibe a verseny leállítják, a hajók saját erejükből visszatérnek a rajtstéghez.  
Kizárják azt a versenyzőt, aki a verseny során bármikor (függetlenül attól, hogy a verseny leállítására 
baleset miatt került-e sor) külső segítséget vesz igénybe.  
Az elromlott és a versenypályán belülre vagy azon kívülre került hajókat csak a verseny leállítását 
követően ill. ha a vontatóhajók rendelkezésre állnak, akkor lehet az utánfutóhoz vagy a rajtstéghez 
vontatni.  
A hajónak a pontont saját erőből kell elérnie oda, hogy a rajtstég vagy indítóstég hátsó végében a 
hajón a javításokat el lehessen végezni; a hajónak vagy teljesen a vízben vagy teljesen az utánfutóján 
kell lennie. A javítási területre vonatkozóan a versenyzői eligazításon további utasításokat lehet adni.  
Újraindítás esetén a javítás alatt álló hajónak készen kell állnia, hogy elfoglalja helyét a rajtrácson a 
stégfőnök utasítására. Amennyiben a hajó nem képes elfoglalni a helyét, köteles a stég végéről 
indulni.  
A hajótesteket és a motorokat a műszaki ellenőrzés után és az edzés előtt le kell pecsételni. Ha a 
versenyt többször újraindítják, az újraindítások között és a verseny során tilos kicserélni a hajótestet 
vagy a motort.  
Ahhoz, hogy a versenyzők pontokat kapjanak, a leállított versenyt újra kell indítani, ha a versenyre 
megadott teljes táv 70%-át a leállításkor még nem teljesítették.  
Leállított verseny esetén a versenyben vezető hajó által megtett körök számát + újraindításonként egy 
kört kell levonni a teljes versenytávból.  
Újraindítás esetén a rajtsorrendet a verseny leállításának körét megelőző körben fennállt sorrend 
határozza meg.  
Minden versenyzésre kész hajó indulhat az újraindított versenyen. A verseny befejezését követően a 
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verseny szervezője kiderítheti, hogy ki okozta a verseny leállítását, a leállításért felelős versenyző(k) 
nem kapnak pontot.   
5. VERSENYPÁLYA  
Pálya homologizáció – ld. 106.02 szabályt. 
A pályára és a biztonságra vonatkozó szabályok a verseny időpontjában érvényes UIM szabályok, 
kivéve ha jelen szabályok másképp rendelkeznek.  
Két fordítóbója közötti egyenes hossza legfeljebb 850 méter. A versenykiírásban meg kell határozni 
annak a vízfelületnek a határait, amelyen az edzések és a versenyzés történhet.  
A depó területének elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a vízre daruzott hajó más hajók fölött történő 
emelését el lehessen kerülni.  
Legalább két darunak kell lennie.  
A versenypálya minden kanyarjában két fordítóbójának kell lennie.  
Ha a versenyző  
•  megérinti az első fordítóbóját: nincs büntetés 
•  megrongálja vagy tönkreteszi az első bóját: egy kör büntetés  
•  megérinti a második bóját: nincs büntetés  
•  megrongálja, tönkreteszi vagy elmozdítja a második bóját: kizárás  
 
Az egykörös büntetést a verseny végén vonják le.  
Egy pályajel mellett elhaladva egyező út esetén mindkét hajónak tartania kell saját irányát, azaz a 
pályajel megkerülésének befejezéséig az attól való távolságot meg kell tartani.  
6. ÉRTÉKELÉS  
A versenyzőket az általuk megtett teljes körök alapján állítják rangsorba, azok között pedig, akik 
azonos számú kört teljesítettek, a célvonalon való áthaladási sorrend dönt.  
Az esetleges megismételt rajtok során megtett körök számát is figyelembe veszik az értékelésnél.  
Pontot az első 15 értékelt versenyző kap azzal a feltétellel, hogy teljesítették a győztes által megtett 
körök legalább 90%-át (lefelé kerekítve a legközelebbi egész számú körre).  
A vezető hajónak meg kell tennie a versenyben előírt körszám 70%-át.  
A verseny leállítása esetén a versenyzőknek vissza kell térniük a rajthelyre.  
Kizárják azokat a versenyzőket, akik a verseny alatt bármikor (akár leállították a versenyt valami miatt, 
akár nem) külső segítséget vesznek igénybe.  
Azokat a hajókat, amelyek elromlottak és a pálya közepére vagy a pályán kívülre húzódtak csak a 
verseny leállítása esetén, és ha az eszközmentők rendelkezésre állnak, lehet az utánfutóhoz vagy a 
rajthelyre vontatni.  
A hajónak a pontont saját erőből kell elérnie oda, hogy a rajtstég vagy indítóstég hátsó végében a 
hajón a javításokat el lehessen végezni; a hajónak vagy teljesen a vízben vagy teljesen az utánfutóján 
kell lennie. A javítási területre vonatkozóan a versenyzői eligazításon további utasításokat lehet adni.  
Újraindítás esetén a javítás alatt álló hajónak képesnek kell lennie arra, hogy a stégfőnök utasítására 
elfoglalja helyét a rajtrácson. Amennyiben a hajó nem képes elfoglalni helyét, csak a stég végétől 
indulhat újra. 
Csak azok a versenyzők indulhatnak a megismételt rajtnál, akiket a megállítás előtti körben értékeltek.  
Újraindítás esetén a rajtfelállást a megállítást megelőző körben fennálló sorrend határozza meg.  
Ha nincs újraindítás, az eredményt a megállítást megelőző körben fennálló sorrend határozza meg. A 
verseny leállításáért felelős versenyző(ke)t nem értékelik.  
A pontopkat a következő rendszer szerint adják:  
a teljes verseny legalább 70 %-a teljes pontszám 
kevesebb mint 70 %-a  fél pontszám 
kevesebb mint  35 %-a  nincs pontszám  
A pontokat  a következők szerint adják:  

1. 20 pont 9.  7 pont 
2. 17 pont 10.  6 pont 
3. 15 pont 11.  5 pont 
4. 13 pont 12.  4 pont 
5. 11 pont 13.  3 pont 
6. 10 pont 14.  2 pont 
7.  9 pont 15.  1 pont 
8.  8 pont   
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A Formula 4 Világbajnokság végső sorrendje az egyes versenyeken szerzett pontszámok 
összeadásával alakul ki. Holtverseny esetén a versenyeken szerzett első helyek száma dönt, majd a 
második, harmadik, stb. helyek száma. Ha még mindig holtverseny van, a Bajnokság alatt 
összegyűjtött minden pontot (318.01 cikkely) összeadnak, így döntik el, melyik versenyző a győztes. 
A sorozat utolsó versenyén az UIM három érmet ad (arany, ezüst, bronz) az összesített 
pontversenyben az első három helyen végzett versenyzőnek.  
A verseny után azonnal be kell mutatni a médiának és a közönségnek a pódiumon az első három 
helyezettet. Az eredményhirdetés feltételes értékelésen alapul és azt az esetleges óvások és egyéb 
körülmények megvizsgálása után módosíthatják.  
Az első hat helyen végzett hajót a vízből való kiemeléskor mérleggel lemérik. A súlymérést nem lehet 
megóvni. A mérleg a verseny kezdete előtt elérhető lesz.  
7. FELSZERELÉS MOTOROK  
A F4-es versenyzők Világbajnoksága szívómotoros farmotoros hajóknak van fenntartva, amelyek 
megfelelnek az S850 osztály 540. pontban megadott követelményeinek.  
ÜZEMANYAG  
• Az 508. pontban leírt általános szabályok vonatkoznak az üzemanyagra. 
• Az üzemanyagot a rendező biztosítja az 508.01pontban leírtak szerint.  
• Ólommentes sportmotor üzemanyag az 508.02 szabály szerint.  
 
HAJÓTEST  
Minden hajón lennie kell áramtalanító kapcsolónak, amit az akkumulátor(ok) pozitív pólusához 
(negatív pólus, ha a földelés a pozitív  póluson át történik), amennyire csak lehetséges. A kapcsoló 
karjának könnyen elérhetőnek kell lennie a fedélzeten illetve a hajó más felületein (lehetőleg a hajó 
bal oldalán, a hajófartól 1 – 3 méterre. A kapcsolót piros nyíllal kell jelölni, és egyértelműen fel kell 
tüntetni az ON/OFF (BE/KI) állásokat.  
A hajó súlya a versenyzővel és személyes felszerelésével együtt legalább 330 kg (legalább 250 kg a 
hajó, plusz 80 kg a versenyzőre).  
A hajó minimális hossza a futófelület mentén mérve 3,90 méter.  
Biztonsági kabin kötelező.  
Egy nevezés sem tekinthető hivatalosnak, amíg a hajó a műszaki ellenőrzésen át nem esett és 
papírjait nem ellenőrizték.  
8. NEVEZÉSEK  
Minden Nemzeti Szövetség teljes mértékben felelős a versenyzője minősítésével kapcsolatban. A 
nevezési lapon szerepelni kell a Szövetség jóváhagyását az versenyző indulására (U.I.M. 203.01 
szabály – 1. bekezdés).  
Minden nemzetközi engedéllyel rendelkező személy részt vehet a versenyeken.  
9. SÁRGA LAPOK  
Sárga lapot csak a vízen való viselkedésért lehet adni. A sárga lap nyomtatványt az eredményekkel 
együtt kifüggesztett lapon erősítik meg.  A versenyzőnek 60 perce van az óvásra a zsűrihez. Ha az 
óvást a zsűri nem fogadja el, a versenyző fellebbezhet. Az óvást és a fellebbezést az UIM szabályok 
szerint kell benyújtani.  
Sárga lapot adhat:  
• a Nap Felelőse  
• az UIM küldött 
 
Sárga lap a következők szerint adható:  
• alkalmanként legfeljebb két sárga lap veszélyes vezetésért.  
• piros lap rendkívül veszélyes vezetését.  
 
Az a versenyző, aki három sárga lapot vagy egy piros lapot kapott elveszti jogát arra, hogy a 
Világbajnokság vagy a Kontinensbajnokság következő versenyén részt vegyen (jelen vagy következő 
évadban). Minden lap érvényben marad a Bajnokság következő négy versenyén az utolsó lap 
megkapásától számítva. Amikor érvényesítik a következő versenyen való indulás tilalmát jelentő 
büntetést, a büntetés mellett törlik a három sárga lapot.  
Egy versenyen való részvétel az edzésen, időmérőn és magán a versenyen való részvétel együtt 
jelenti.  
Annak a szervezőnek/Nemzeti Szövetségnek, amelyik egy vagy több sárga lapot adott egy 
versenyzőnek 3 napon belül értesítenie kell faxon vagy levélben az UIM-et. Az UIM értesíti a 
Világbajnokság vagy Kontinensbajnokság következő versenyének rendezőjét/Nemzeti Szövetségét a 
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sárga lapokról. Amennyiben egy versenyző 4 versenyt sárga lap nélkül teljesít, korábbi lapját (lapjai) 
törlik a nyilvántartásból.  
A sárga lapokat az UIM küldött megemlíti jelentésében, amit az UIM Formula küldöttek tanácsának 
minden tagjának kiosztanak.  
Ideiglenes felfüggesztés: ld. 406.05 cikkely.  
10. FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG  
A fellebbezéseket a 400. Döntéshozatalra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.  
A fellebbezés beadására szolgáló időt, ami 48 óra, a zsűri döntésének kihirdetésétől kell számítani.  
A vasárnapi nap 24 órája nem számít bele a fellebbezés 48 órájába.  
Címnek, telefon- és faxszámnak egyértelműen benne kell lennie a levélben, hogy az UIM minden 
levelet közvetlenül a versenyzőnek küldhessen a Nemzeti Szövetségnek szóló másolattal együtt. A 
fellebbezés költségeit mérséklendő a versenyző beleegyezhet abba, hogy ne legyen fellebbviteli 
bizottsági ülés, hanem a fellebbezést telefonon és faxon keresztül intézzék – amennyiben erre mód 
van. 
11. BIZTONSÁG  
Az 509. pont szerint biztonsági kabin kötelező.  
A visszatartó rendszerrel rendelkező versenyhajóban való versenyzés előtt minden versenyzőnek 
teljesítenie kell egy visszatartó rendszerrel végzett merülési tesztet, amely bizonyítja, hogy a 
megerősített egységből sikeresen ki tud jutni.  
A merülési bizonyítvány a versenyző Nemzeti Szövetsége állítja ki és magában foglalja a biztonsági 
kabinos merülési tesztet. A merülési tesztet és a bizonyítványt 14 hónaponként kell megújítani.  
A bizonyítvány mintája és a merülési teszt végrehajtására vonatkozó szabályok az UIM Titkárságon 
beszerezhetők.  
Az energiaelnyelő rugalmas csőrök használata kötelező az 503.02 sz. szabály szerint.  
Kötelező a nadrággal egyesített mentőmellény.  
F1 kabinok esetében az ülés kötelező, és minden más kabin esetében erősen ajánlott. Ld. See 
509.08.  
A versenyzőknek lebegést biztosító mellényt kell viselniük, amelyet a vállaknál és a comboknál úgy 
kell kialakítani, hogy a versenyzőt a kabinból könnyen ki lehessen húzni.  
12. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
Minden Formula 4 verseny rendezni akaró Nemzeti Szövetségnek biztosítania kell EUR 2000-t az 
alábbi felosztásban:  
EUR 2000 pénzdíj:  
A rendező osztja ki a versenyzőknek a verseny végén, mielőtt a versenyzők elhagynák a verseny 
helyszínét (az óvási idő lejárta után).  
1. hely: EUR 340 
2. hely: EUR 290 
3. hely: EUR 250 
4. hely: EUR 220 
5. hely: EUR 200 
6. hely: EUR 180 
7. hely: EUR 160 
8. hely: EUR 140 
9. hely: EUR 120 
10. hely: EUR 100 
 
1st:  340 €  
2nd:  290 €  
3rd:  250 €  
4th:  220 €  
5th:  200 €  
6th:  180 €  
 
7th:  160 €  
8th:  140 €  
9th:  120 €  
10t
h:  100 €  
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EUR 500 év végi pénzdíj:  
A rendezés évében február 28-a előtt a Bajnokság összesített eredményének alapján fizetendő 
pénzdíjat az UIM-nél kell elhelyezni.  
Az év végi pénzdíjat az UIM fizeti a bajnokság összesített eredménye alapján, az utolsó verseny után, 
valamennyi lehetséges óvás kivizsgálása után: az összesítésben szerzett minden pontja után a 
versenyző EUR 4-t kap.  
Minden TV-, média- és kereskedelmi jog az UIM tulajdona.  
Az UIM-mel szerződésben álló promóter (főszervező) kezeli a jogokat az UIM nevében.  
Bármely szervezet, amely filmet akar készíteni vagy meglévő filmet felhasználni, a promóterrel lépjen 
kapcsolatba.  
Minden Formula 4 Világbajnoksággal kapcsolatos levelezést a következő címen kell folytatni:  
UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE STADE LOUIS II - ENTREE H 1 AVENUE DES 
CASTELANS MC 98000 MONACO Fax: (377) 92-05-04-60 E-mail: uim@uimpowerboating.com 
Website: www.uimpowerboating.com  
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UIM FORMULA 1000 INTERNATIONAL 
 
1. MEGNEVEZÉS 
2. HAJÓTEST 
3. MOTOR 
4. PROPELLER 
5. ÜZEMANYAG 
6. SÁRGA LAP 
7. FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG 
8. BIZTONSÁG 
9. ÁLTALÁNOS 
 
TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK 
 
1. MEGNEVEZÉS 
 
A Formula 1000 European Championship (EB) egy farmotoros monobrand osztály. 
 
A bajnokság legfeljebb 4, különböző országokban megrendezett versenyt tartalmaz. 
Ezen négy rendezvény mindegyikének végső rangsorát a versenyző legjobb három futamát és a 25%-
os csökkenő pontrendszer (400, 300, 225, stb.) adja meg. 
Az Európa Bajnokság összesített rangsorát úgy határozzák meg, hogy pontokat adnak a végső 
rangsorban elért helyezésekért mind a négy rendezvényen, a 20, 17, 15 stb. pontrendszert 
alkalmazva. 
A futamok hossza 20 és 25 km közötti. 
 
2. HAJÓTEST 
 
2.1 A hajótestnek katamarán típusúnak kell lennie, biztonsági kabinnal és tappancs csőrökkel 
felszerelve, az UIM előírásainak megfelelően. A minimális méretek a következők: 
minimális hossz: 3,90 méter 
a hajó tömege legalább 250 kg (versenyzővel együtt 325 kg), közvetlenül a verseny után mérve, 
maradék üzemanyaggal, maradékvíz nélkül. 
2.2 Rádiónak kötelezően lennie kell a hajóban, minden egyes hajó teljes rádió ellenőrzése 
része a műszaki ellenőrzésnek annak érdekében, hogy minden rádió üzemképes legyen. A 
rádiósnak a verseny ellenőrzésen jelen kell lennie, amikor hajója a pályán tartózkodik. A 
csapatvezetők, az UIM küldött közötti egyértelmű kommunikáció biztosítása érdekében minden 
csapatvezetőnek beszélnie kell angolul. 
 
3. MOTOR 
 
A motor kötelezően az UIM által homologizált SELVA FORMULA 1000. 
A rendszer elektromos betáplálása kötelezően 12 Volt (a trim rendszeré is). 
Az emelőrendszer mechanikus, módosítása tilos. Tilos minden olyan eszköz, amelynek célja a motor 
magasságának módosítása verseny közben. 
A karburátorok minden részének sztenderdnek kell maradnia. 
A henger hüvelyeket nem szabad kicserélni és nem vethetők alá újra jelölésnek. 
A hűtővíznek a vízpumpán át kell keringenie, a vízbetáplálás csak a sztenderd vízbetáplálási ponton 
keresztül történhet, amelynek sem a helyzete, sem a formája nem módosítható. 
A nem SELVA alkatrészek használata tilos. 
Kizárólagosan megengedett módosítások: 
� Megengedett bármilyen gyújtóvezeték, gyújtógyertya (ami nem nyúlik be az égéstérbe), 
propeller anya. 
� Megengedett bármilyen üzemanyag vezeték vagy szerelvény használata. Üzemanyagszűrőt is 
lehet használni. 
� Lehetőség van üzemanyag adagoló elektromos szivattyú használatára az eredeti üzemanyag 
betápláló rendszer megváltoztatása nélkül. 
� Megengedett az eredeti fúvóka más méretűre történő cseréje. 
 
Az alkatrészek megmunkálása a gyártási geometriai méret tűréseken belül megengedett, a gyártó 
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által adott műszaki leírás szerint. 
A sztenderd gyártású motor főtengely kiegyensúlyozás módosításának elkerülése érdekében nem 
megengedett anyag eltávolítása vagy hozzáadása bármilyen módon a főtengely komponenseihez, 
hajtókarokhoz, komplett dugattyúkhoz, csapágyakhoz és csapokhoz. 
 
A fenti előírásokon túlmenően teljes mértékben tilos bármilyen módosítás a motor gyártójának 
sztenderd komponensein bármilyen anyag eltávolításával vagy hozzáadásával. Különösen vonatkozik 
ez a bármilyen komponens megmunkálásra, csiszolásra, kéziszerszámok használatára, átalakításra, 
átformálásra, megfaragására, fényezésre, stb., kivéve, ha az kifejezetten engedélyezett. 
 
A versenyző felelős a motor „ahogy versenyzett’ állapotáért. A gyártó, szerelő vagy előző tulajdonos 
részéről történt hiba nem mentség (528.10.19) 
Verseny utáni ellenőrzésre az 502.2. sz. szabály vonatkozik. 
 
4. PROPELLER 
 
A propellernek nem lehet 4-nél (négy) több lapátja. 
 
5. ÜZEMANYAG 
 
Az üzemanyag gépjárművek számára kereskedelmi forgalomban kapható legyen.  Kenőolaj a 
hengerfejhez ill. a kétütemű motoroknál adagolható az üzemanyaghoz. 
A motor teljesítményének növelését célzó adalékanyagok használata tilos mind az üzemanyagnál 
(motorhajtóanyag), mind a levegő betáplálásnál (éghető anyag). 
Tankolás akkor engedélyezett, amikor a hajó nincs a trélerén. 
Amennyiben az üzemanyag a verseny helyszínén rendelkezésre áll, oktánszáma legalább 92, 
specifikációja és ára fel van tüntetve a versenykiírásban, akkor minden versenyzőnek a megadott 
üzemanyagot kell használnia. 
 
6. SÁRGA LAP 
 
Sárga lapot csak a vízen tanúsított viselkedésért lehet adni. A sárga lapot egy nyomtatványon is 
megerősítik, amelyet az eredményekkel együtt küldenek el. A versenyzőnek 60 perc áll 
rendelkezésére, hogy óvását bejelentse a zsűri felé. Ha az óvásnak nem adnak helyt, fellebbezhet 
ellene. Az óvásokat és a fellebbezéseket az UIM szabályoknak megfelelően lehet benyújtani. 
 
Sárga lapot adhat: 
� a Nap Felelőse 
� az UIM küldött 
 
Sárga lapot a következők szerint lehet adni: 
� alkalmanként legfeljebb két sárga lapot veszélyes vezetésért, 
� piros lapot a rendkívül veszélyes vezetésért. 
 
Az a versenyző, aki három sárga vagy egy piros lapot kapott, elveszti jogát, hogy a világbajnokság 
következő versenyén részt vegyen (adott szezonban vagy a következő szezonban). 
Minden lap a bajnokság négy következő versenyén marad érvényben attól az időponttól kezdve, hogy 
az utolsó lapot megkapta. Amikor a „következő versenyen nem versenyezhet” büntetést a versenyző 
letöltötte, a 3 sárga lapot törlik. 
Részvétel edzésen, mért időfutamon és a döntő versenyben egy rendezvény teljesítésének 
tekintendő. 
A rendező/nemzeti szövetség, ha egy vagy több sárga lapot adott egy versenyzőnek, értesíti erről az 
UIM-et telefax útján vagy e-mailben, 3 napon belül. Az UIM értesíti a világbajnokság vagy 
kontinensbajnokság következő versenyének rendezőjét/nemzeti szövetségét a sárga lapról. Az a 
versenyző, aki 4 versenyt sárga lap nélkül teljesített, annak a korábbi lapját (lapjait) törlik. 
A kiosztott sárga lapokat meg kell említeni a küldött jelentésében, a jelentést el kell juttatni az illetékes 
UIM Formula küldötti testület minden tagjának. 
 
7. FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG 
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A fellebbezéseket a 400-as Jogszolgáltatási szabályoknak megfelelően kell kezelni. 
A fellebbezés késedelmesnek számít 48 órával attól az időponttól kezdve, amikor a Zsűri közli 
döntését az érdekelt felekkel. 
A vasárnap 24 órája nem számít bele a 48 órába.  
Az óvásban egyértelműen meg kell adni a címet, telefonszámot és fax számot, hogy az UIM minden 
levelezést közvetlenül a versenyzőnek, másolatban a versenyző nemzeti szövetségének küldhessen. 
A versenyző beleegyezhet, hogy ne tartsanak Fellebbviteli Bizottsági ülést, a fellebbezést telefonon és 
faxon rendezzék, ha lehetséges, hogy csökkentsék a fellebbezés költségeit. 
 
8. BIZTONSÁG 
 
Visszatartó rendszerrel rendelkező eszközzel történő versenyzés megkezdése előtt minden 
versenyzőnek át kell esnie merülési teszten egy visszatartó rendszer használatával, ez biztosítja, hogy 
a versenyző sikeresen képes kijutni a biztonsági kabinból. 
 
A merülési igazolást a versenyző nemzeti szövetsége állítja ki a szimulált biztonsági kabinnal végzett 
próbáról. A merülési vizsgát és az igazolást 14 hónaponként meg kell újítani. 
 
Az igazolás mintapéldánya, és a merülési teszt elvégzésére vonatkozó instrukciók elérhetők az UIM 
Titkárságon. 
 
Minden katamarán típusú hajón lennie kell deformálódó tappancs csőröknek az 503.02. sz. szabály 
szerint. 
 
A versenyzők kötelesek a vállnál olyan módon kialakított úszómellényt viselni, amivel a versenyzőt 
könnyen ki lehet húzni a kabinból. 
Az ülések kötelezőek a F1 kabinoknál és erősen ajánlottak minden más kabin osztályban. Ld. 509.08 
 
9. ÁLTALÁNOS 
 
Minden televíziós, média- és kereskedelmi jog az UIM tulajdonát képezi. 
 
Amennyiben az UIM rendelkezik szerződött promóterrel, az kezeli a fenti jogokat az UIM nevében. 
 
Ha egy szervezet filmet szeretne készíteni vagy meglévő filmet felhasználni, vegye fel a kapcsolatot 
az UIM-el vagy a promóterrel. 
 
A Formula 1000-el kapcsolatos minden levelezést a következő címre kell küldeni: 
 
UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE 
STADE LOUIS II – ENTREE H 
1 AVENUE DES CASTELANS 
MC 98000 MONACO 
Fax: (377) 92-05-0460 
E-mail: uim@uimpowerboating.com 
Website: www.uimpowerboating.com 
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ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK MINDEN FORMULA VERSENYRE 
MATCH RACE SZABÁLYOK (PÁROS VERSENYEK) 
Kvalifikáció az időmérőn elért helyezés alapján (a számok a lapon az időmérőn kvalifikáción elért 
helyezések).  
Kvalifikációs mátrix 16 hajóra  
-Első selejtező forduló  
- Negyeddöntők  
-Elődöntők  
-Verseny a harmadik helyért  
-Döntő  
Kvalifikációs mátrix 8 hajóra  
-Első selejtező forduló  
-Elődöntők  
-Verseny a harmadik helyért  
-Döntő  
Pálya  
-Háromjelzéses pálya (egyenes vonal mentén)  
-Az első fordítóbója körül, ennek egy virsli-bójának kell lennie (biztonsági zóna) mindkét versenyző 
tartja a sávját  
-A harmadik bója mindkét versenyző számára azonos  
•  A célvonal azonos mindkét versenyző számára  
•  Mindkét versenyző egy hosszú és egy rövid kört teljesít  
 
-A leghosszabb kör hossza legfeljebb összesen 800 m lehet  
Rajt  
-Fényjelzésre  
•  Stégtől 
•  Egymás mellett  
•  A benti versenyző megy a legrövidebb körre  
 
-A külső versenyző megy a legtávolabbi bója felé  
-Kettős futamnál a versenyzők sávot cserélnek  
- Ha egy versenyző nem indul el, a másik köteles teljesíteni a pályát 
Egyszeres futam cél  
-Az a versenyző, aki először halad át a célvonalon, a Match Race futam győztese lesz, időmérés 
lehetséges, ha az összesítésben a további helyezések megállapításához szükséges.  
Dupla futam cél  
 
- A legjobb átlagidőt elért versenyző a dupla futam győztese  
 
Büntetések (kizárás)  
 
- El nem indulás  
 
- Rajtnál kiugrás  
 
-Pálya lerövidítése  
-Másik pálya akadályozása  
 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK MINDEN FORMULA VERSENYRE 
A GYAKORLATI MENTÉS ELŐÍRÁSAI  
1) MENTŐHAJÓK  
Nagysebeségű, lehajtható orrú hajóknak kell lenniük, amelyek minimális vízmozgást keltenek.  
Legalább két mentőhajót kell olyan módon elhelyezni a pálya mentén, hogy a pálya bármely részét a 
lehető legrövidebb idő alatt elérjék. Helyüket és együttműködésüket a Nap Felelőse, a mentőszolgálat 
vezetője, a felelős vizimentő csapat és az UIM Küldöttek által az első edzése előtti megbeszélésen 
kell tisztázni.  
Ezeken a hajókon legalább a következőknek kell lennie:  
•  úszó hordágy,  
•  övvágók, egy tűzoltókészülék,  
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•  kötelek (vontatókötelek is),  
•  horgony,  
•  vérzéscsillapító kötés,  
 
- kötszerek 
•  egy készlet zászló,  
•  vörös fényjelzők.  
 
Minden hajónak kapcsolatban kell állnia egymással, a mentőállással és a Nap Felelősével rádión 
keresztül, a rádiózást a versenyzés és a mentési művelet zavarása nélkül kell folytatni.  
Ezek a hajók nem végezhetnek vontatási feladatokat sem az edzéseken, sem a versenyen.  
2) LEGÉNYSÉG  
Minden hajón a következő személyzetnek kell tartózkodnia:  
- egy tapasztalt vezetőnek  
- kéttagú személyzetnek, akik felkészültek és felszereltek arra, hogy a sérült versenyző 
segítségére a vízbe menjenek, és akik a mentőhajón lévő összes biztonsági felszerelés kezelésében 
jártasak. 
A pilótát tilos a mentőhajóba behúzni vagy besegíteni illetve a vízből úgy kivenni, hogy egész teste ne 
hordágyon legyen. Semelyik másik hajó nem húzhatja vagy segítheti be a sérült versenyzőt.  
3) ORVOSI SEGÍTSÉG  
Minden rendezvényen legalább három orvosnak kell jelen lennie: - a mentőszolgálat vezetője, aki 
nagy jártassággal rendelkezik a motorcsónaksport területén felmerülő problémákban, és képes a 
mentőszolgálat munkájának összehangolására; -egy újraélesztésre képzett orvos, aki felelős az orvosi 
segélynyújtó helyért, ahol az edzések és a verseny alatt bármikor elérhetőnek kell lennie;  
-egy újraélesztésben jártas orvos, aki a mentőhajók egyikén teljesít szolgálatot a legénység mellett, és 
az összes, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelése a hajón van (vízkiszívó, lélegeztető készülék, 
tartalék oxigén, Mayo kanül stb.).  
4) FÖLDI SZERVEZÉS  
A közönséget kiszolgáló elsősegélynyújtó helyen kívül lennie kell egy különálló segélyhelynek 
(legalább egy sátor), ahova a sérült versenyzőt a kezdeti újraélesztés után és a legközelebbi kórházba 
való szállítás előtt viszik.  
Ennek a segélynyújtó helynek olyan közel kell lennie a mentőhajó kikötőhelyéhez, amilyen közel csak 
lehet. A közönségtől elzárt helynek kell lennie és alkalmasnak kell lennie arra, hogy a sérült 
versenyzőt könnyen és biztonságosan lehessen odaszállítani. Nagyon fontos, hogy a kikötőhely és a 
segélynyújtó hely közel legyen a pályához még akkor is, ha a depótól messze van. Ajánlott, hogy a 
közelben legyen zárt leszállóhely helikopter számára.  
Legalább két mentőautó szükséges. Legalább az egyik úgy legyen felszerelve, mint egy mobil 
újraélesztő állomás. Ezeket a segélynyújtó helyhez közel kell elhelyezni és állandóan szabad utat kell 
biztosítani számukra a kórház felé. 
Egy általános kórházat értesíteni kell a versenyről, hogy fogadni tudják a sérült versenyzőt.  
A mentőszolgálat vezetője különleges helyzetben kérheti a Nap Felelősét, hogy változtasson a 
mentési és orvosi szervezeten (növelje a mentőcsónakok számát, a mentőautók és orvosok számát) 
annak érdekében, hogy a segítségnyújtás minimális feltételei biztosítottak legyenek.  
Ajánlott, hogy olyan helyi mentőcsapatokat alkalmazzanak, akik képesek a megkívánt felszerelésekkel 
és hatékonysággal dolgozni. 
  
VERSENYZŐI KÜLDÖTT MEGVÁLASZTÁSA F1 ÉS F2-BEN 
A választást egy UIM tisztviselő jelenlétében kell tartani. A jelöltnek tényleges versenyzőnek kell 
lennie (4 verseny vagy a versenyek száma 40%-a, felfelé kerekítve, a küldöttet három évre választják 
azzal a feltétellel, hogy a küldött jogosultsága addig fennáll. A versenyzők gyűlése beavatkozhat, 
amennyiben úgy dönt, hogy a küldött a továbbiakban már nem alkalmas.  
 
ORVOSI ÉRTÉKELŐLAP 
 
2010 F1 és F2 Szuperlicenchez 
 
Vizsgálat helye: 
Időpontja: 
Keresztnév: 
Vezetéknév: 
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Születési hely: 
Születés dátuma: 
Státusz/állapot: 
Foglalkozás: 
Sporttevékenység megkezdésének ideje: 
Más sportok: 
 
JELENLEGI EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÉS KORÁBBI BETEGSÉGEK 
 
Betegség (korábbi vagy jelenlegi) megnevezése: 
Különösen megemlítendő: 
kardiopátiás koronáriás diabetesz (1 v. 2. típus – bekarikázandó) 
epilepszia magas vérnyomás 
 
Korábban történt műtétek: 
Ezen műtétek időpontja: 
Balesetek (mikor, hol, milyen körülmények között): 
Alkohol: 
Dohányzás: 
Rendszeresen/gyakran szedett gyógyszerek 
 
ÁLTALÁNOS OBJEKTÍV VIZSGÁLAT 
2010 F1 és F2 Szuperlicenchez 
 
Magasság:  Testsúly: 
Testtömeg index (testsúly kg osztva méterben mért testmagasság négyzetével) (BMI): 
Minden, 30 feletti BMI-vel rendelkező versenyzőnek 2010-ben szuperlicenc iránti kérelmet kell 
benyújtania, minden részletes, jelen nyomtatványban feltüntetett vizsgálati eredménnyel.  A kérelem 
az UIM által kijelölt orvos részére kerül átadásra. 
A versenyző a 2011. évi orvosi vizsgálat előtt csökkentsék BMI értéküket 30 kg/m2 alá. 
2010. egy átmeneti év, 2011-ben egy versenyző sem kaphat szuperlicencet, akinek BMI értéke 30 
kg/m2 értéket meghaladja. 
 
Életkor:   Nem: 
Veleszületett vagy szerzett elváltozások: 
Légzőrendszer: 
Spirometria (kötelező): 
FVC (mért/ várható): 
FEV1 (mért/várható): 
 
Kardiovaszkuláris rendszer: van jele eltérésnek a szív vagy a kardiovaszkuláris rendszer esetén? 
Igen   Nem 
Ha igen, kérem, alább részletezze: 
 
Vérnyomás nyugalmi helyzetben: 
Szívfrekvencia nyugalmi helyzetben: 
Elektrokardiogram nyugalmi helyzetben: 
Terheléses EKG és vérnyomás profil (ld. kiegészítések) 
 
Látásvizsgálat (ld. kiegészítések) 
Utolsó szemészeti ellenőrzés időpontja (amit szemész szakorvos végzett): …/…/… 
Látásélesség (korrekció nélkül) Bal Jobb 
                      (korrekcióval)       Bal Jobb 
 
Látás két szemmel (ha szükséges, látásjavító eszköz használatával) 
Látótér 
Színlátás: a jelentkező színlátása normális? 
Igen   Nem 
Ha nem, kérem, alább részletezze: 
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Hallásvizsgálat 
 
Vizelet: Albumine  Cukor 
A vizeletvizsgálat eredménye normális? 
Igen  Nem 
Ha nem, kérem, alább részletezze: 
 
Idegrendszer 
Egyebek 
 
A jelentkező mutat fizikai eltéréseket illetve karjában, lábában mozgáskorlátozottságot? 
Igen  Nem 
Ha igen, kérem, alább részletezze: 
 
Van olyan jel Ön szerint a jelölt (múltbéli vagy jelen) fizikai vagy mentális állapotában, amit 
akadályozhatja a jelentkezőt, hogy versenyengedélyt kapjon motorsport területén? 
Igen  Nem 
Ha igen, kérem, alább részletezze: 
 
Kérdések az orvoshoz és a versenyzőhöz: 
Ön a versenyző rendszeres orvosa? 
Igen  Nem 
 
Kérem, adja meg a praxisa pecsétjét (névvel és szakképzettségével együtt) 
 
Név nyomtatott betűkkel: 
Fokozat: 
Lakcím: 
 
Tel: 
Fax: 
Alkalmassági vizsga: 
Kelte: 
Alulírott igazolom, hogy jelen nyomtatványnak megfelelően a jelentkezőt megvizsgáltam. 
 
Orvos aláírása: 
Versenyző aláírása: 
 
FONTOS KIEGÉSZÍTÉSEK A SZUPERLICENCCEL KAPCSOLATBAN 
 
Terheléses EKG és vérnyomás profil: elektrokardiogammot kell készíteni terhelés közben kerékpár 
ergométeren, kezdés 60 W-on, kettő percenként növelni kell a terhelést 30 W-al. A versenyzőnek 
képesnek kell lennie elérnie legalább 2,5 W teljesítményt (férfiak) illetve 2,2 W teljesítményt (nők) 
testsúly kilogrammonként. 
 
Futópados vizsgálat a továbbiakban nem elfogadott. 
 
Az orvos angol nyelvű írásos igazolását mellékelni kell. 
 
A részletes szemészeti vizsgálatot, amelyet képzett szemész szakorvos végez és angol nyelvű 
igazolással igazol, öt évenként és minden fejet ért trauma után meg kell ismételni. 
 


