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1. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA 
1.1 A Magyar Vitorlás Szövetség (a továbbiakban MVSZ) Versenybíró Bizottsága a World 

Sailing Q&A szolgáltatásához hasonlót kíván létrehozni abból a célból, hogy ezzel se-
gítse a magyar versenybírókat és általában a vitorlázó közösséget a szabályok követ-
kezetes alkalmazásában. 

1.2 Bármelyik minősített magyar versenybíró a szabályokkal kapcsolatos kérdéseket tehet 
fel, amelyeket a jó szabályismerettel rendelkező versenybírókból álló kérdezz-felelek 
(K&F) panel a legjobb tudása szerint megpróbál megválaszolni. A kérdések alapjául 
szolgálhatnak valós esetek, de szabályok elméleti továbbgondolása is. Fontos, hogy a 
kérdés megválaszolása esetén általánosítható, más esetekre is alkalmazható legyen. 

 
2. A SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE 
2.1 A kérdéseket e-mailben az MVSZ Titkárságára, a hunsail@hunsail.hu címre kell bekül-

deni úgy, hogy a levél tárgya tartalmazza a „kérdezz-felelek” megjelölést. 
2.2 A válaszokat az MVSZ Titkársága válasz e-mailben megküldi a kérdező részére. 
2.3 A választ (a kérdező kilétének felfedése nélkül) közzéteszik a versenybírók levelezési 

listáján és az MVSZ weboldalán. A kérdést a könnyebb érthetőség kedvéért a Ver-
senybíró Bizottság és a K&F panel kis mértékben átfogalmazhatja. 

2.4 Egy konkrét esetre vonatkozó kérdés megválaszolása előtt a panel dönthet úgy, hogy 
a munka megkezdését elhalasztja a fellebbezési határidő lejártáig. Ha az esetben fel-
lebbezést nyújtanak be, a panel a válaszadást a fellebbezés elbírálásáig nem teszi 
közzé. 

 
3. A SZOLGÁLTATÁS BELSŐ MŰKÖDÉSE 
3.1 A K&F panel a kérdésre adott válaszát magánlevelezés útján alakítja ki. 
3.2 A K&F panel a kérdéseket a felvetésük idejében érvényes szabályok alapján, legjobb 

tudása szerint próbálja megválaszolni. A K&F panel nem jogosult a szabályok módosí-
tására. A válaszok nem tekinthetők hivatalos szabályértelmezésnek (abban az érte-
lemben, ahogy pl. a Case Book annak tekinthető), hanem csak a szabályok következe-
tes alkalmazását hivatottak elősegíteni. 

3.3 A válaszokat publikálás előtt az MVSZ Versenybíró Bizottsága hagyja jóvá. 
3.4 A kérdésben felvetett probléma 

(a) lehet olyan bonyolultságú, hogy a K&F panel nem tud egyértelmű választ adni, 
vagy 

(b) általános nemzetközi érdeklődésre tarthat számot. 
Ezekben az esetekben a panel javasolhatja az MVSZ Versenybíró Bizottságának a 
kérdés továbbítását a Word Sailing Q&A panelje felé. 

3.5 A kérdések és válaszok az MVSZ weboldalán archiválásra kerülnek és érvényességi 
idejükig elérhetők a nagyközönség számára. 
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