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ÁLTALÁNOS ELVEK

A Magyar Európa 30 Flotta - a versenyvitorlázás sportszerûségét, tisztaságát szem elõtt tartva, az 
elõnyadás nélküli versenyzésre történõ áttérés alkalmából, az új osztályhajók építése érdekében, a 
versenyzõk elhatározása által vezérelve -1984-ben egységes Európa 30 Osztályt hozott létre.

E célból Európa 30 Osztályelõírást fogadtunk el a következõ elvek szerint:

1. Az osztályelõírás a reálisabb versenyzés érdekében adjon módot a hajók sebességének lehetõ 
legjobb kiegyenlítésére.

2. Az osztályba tartozó hajók jellege, külsõ megjelenése tükrözze a hagyományos balatoni 
hajóépítés jegyeit, figyelembe véve az egykori Európai Vitorlás Szövetség által elfogadott eredeti 
osztályelõírást is.

3. Az osztályelõírás ne gátolja a szükségesnél jobban a tervezés szabadságát, biztosítsa az osztály 
fejlõdését, a hajók versenyértékének javítását, sebességük fokozását, ám gátolja meg biztonságuk 
csökkenését.

4. Az osztályelõírás hagyja változatlanul a történetileg kialakult hajótesteket, de tegye lehetõvé a 
rudazat és a vitorlázat módosítását a megengedett mérethatárokon belül.

Mérettáblázat
1. Az Európa 30 osztályba tartozó hajó túra és versenyvitorlázásra alkalmas, szabad tervezésû, 

tetszõleges építési anyagú, kötetlen szerkezeti megoldású, tõkesúlyos, egyárbocos, egytestû, 
kajütös vitorlás hajó. A tõkesúly a hajó testének szerves részét képezi, ezért menet közben sem 
az alakját, sem a helyzetét, sem a tömegét megváltoztatni nem lehet. A kajütben legalább két 
állandó fekhelyet kell elhelyezni. A hajóosztályban versenyzõ hajókon tilos a trapéz, vagy 
bármilyen olyan szerelék használata, amellyel a legénység a hajó kontúrján kívülre helyezheti 
súlypontját. Olyan kormánylapát, amelynek akár a felületét, akár az alakját, akár a hajótesthez 
viszonyított helyzetét - a kormánytengely körüli elfordulás kivételével - változtatni lehet. A kettõs 
kormány használata tilos.

2. Minden szerelék, szerelvény szerkezete és anyaga tetszõleges. Hidraulikus, elektromos és 
pneumatikus szerkezetek a kormány, az árboc és a mozgó kötélzetek menet közbeni állítására 
nem használhatóak. Elektromos szivattyú és jelzõmûszerek használata engedélyezett.

3. A vitorlák anyaga és súlya tetszõleges. Minden vitorlának hajlékonynak és könnyen hajlíthatónak 
kell lennie. A nagyvitorlán és az orrvitorlán ablakok használata megengedett. Szándékos nyílás, a 
szokványos méretû kötélgyûrûket és lekötõ szemeket kivéve, egyik vitorlán sem lehet.

4. A szokásostól eltérõ technikai megoldás alkalmazása elõtt. konzultálni kell a bevezethetõségrõl 
az Európa 30 Osztály Technikai Bizottságával.

5. A hajótest feleljen meg az alábbi méreteknek:
(Értelmezésük a Felmérési Utasításban és a Fogalom meghatározásokban)
Legnagyobb hossz: 10,45 m tûrés ± 150 mm
Elsõ túlnyúlás: 1,00 m minimum
Hátsó túlnyúlás: 1,20 m minimum
Vízvonalhossz: 8,40 m maximum
Legnagyobb szélesség: 1,93 m tûrés ±  70 mm
Vízvonalszélesség: 1,78 m tûrés ±  60 mm
Szabad oldalmagasság: 0,6 m tûrés ±100 mm
Merülés: 1,53 m maximum
Vízkiszorítás: 2,50 m3 minimum

(2,5 tonna)
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Már meglévõ, a Magyar Európa 30 Osztályban versenyzõ hajóknál a hajótest geometriája az 
elsõ és a hátsó túlnyúlás minimális, illetve a vízvonalhossz  maximális értékétõl eltérhet, de ezt 
az 1998. évi felmérésben rögzíteni kell és további módosításra nincs lehetõség.

6. Az árboc tetszõleges anyagú, egyenes árboc. 
Legnagyobb megengedett magassága: 12,00 m

7. Az orrvitorla (hátszélvitorla) felhúzó pontja nem lehet magasabban, mint az árbocmagasság 
hétnyolcada.

8. Egyidejûleg egy nagyvitorla, egy orrvitorla és egy hátszélvitorla viselhetõ. A vitorlázat 
megengedett legnagyobb felmért területe: 36 m2

9. A hajó versenylétszáma legalább 2, legfeljebb 4 fõ. (Mocók létszáma nem lehet több a felnõtt 
versenyzõk létszáma felénél.)

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Orrvitorla: Olyan háromszög, vagy ahhoz hasonló alakú vitorla, amely elsõ éle az árboc elõre 

merevítõ köteléhez kapcsolódik. Ez lehet olyan, hogy a vitorlára szerelt lovasok közvetlenül a 
kötélre kapcsolódnak, de megengedett az is, hogy a vitorla él-kötele az elõremerevítõre szerelt 
profil hornyába legyen behúzva. Az orrvitorla alsó élének elsõ pontjába szerelt szem a hajótesthez 
rögzített verethez, vagy az ilyen szerepet betöltõ lehúzó-kötélhez kapcsolódik. Az alsó él hátsó 
pontjába szerelt szemet az orrvitorla behúzó-kötélhez kell kapcsolni. Az orrvitorla hátsó élét 
legfeljebb kettõ vitorlaléccel szabad megtámasztani, azonban ezek közül egyik sem lehet hosszabb, 
mint a vitorlaléc-zsák magasságában mért vitorla-húrhossz egyharmada.
Az orrvitorla alsó élét sem meg-, sem alátámasztani nem szabad. Az orrvitorla a hátszélvitorlarúddal 
kitámasztható, azonban ekkor sem hátszélvitorlát, sem további orrvitorlát használni nem szabad.

Nagyvitorla: Olyan háromszög, vagy ahhoz hasonló alakú vitorla, amely elsõ éle az árboc hátsó éléhez 
vagy élkötél, vagy csúszkák segítségével kapcsolódik. A nagyvitorla alsó élének elsõ pontjába 
szerelt szemet a nagyvitorlarúd elülsõ veretéhez kell kapcsolni. A nagyvitorla alsó éle futhat a 
nagyvitorlarúd felsõ élében, de lehet szabadon is, azonban a hátsó pontjába szerelt szem minden 
esetben a nagyvitorlarúdhoz kell kapcsolódjon. A nagyvitorla hátsó élét legfeljebb négy vitorlaléccel 
lehet megtámasztani, azonban ezek közül csak a legfelsõ lehet olyan hosszú, hogy az árboc hátsó 
éléig érjen. A többi vitorlaléc nem lehet hosszabb, mint a vitorlaléc-zsák magasságában mért 
vitorlahúr-hossz egyharmada.

Hátszélvitorla-rúd: Olyan tetszõleges anyagú és keresztmetszetû rúd, melynek egyik végén található 
szerelvény lehetõvé teszi, hogy a behúzó-kötelet hozzá lehessen kapcsolni. A rúd másik végét olyan 
szerkezettel kell ellátni, amely az árboccal csak csuklós kapcsolatot tesz lehetõvé. A hátszélvitorla-
rudat egyaránt el kell látni egy emelõ- és egy lefeszítõ kötéllel, vagy kötélszerkezettel. A 
hátszélvitorlarudat a fedélzethez, vagy az árboc merevítõ köteleihez hozzákötni, illetve bármilyen 
szerelvény segítségével rögzíteni nem szabad.

Hátszélvitorla: Olyan három rögzítõ pontú vitorla, amelyet minden esetben az árboc elõremerevítõ 
kötele elé kell fölhúzni. A hátszélvitorla legfölsõ pontjába szerelt szem mindig az árbochoz kapcsolt 
felhúzó-kötélhez, az alsó él két végpontjába szerelt szem pedig a hátszélvitorla behúzó-köteleihez 
kapcsolódik. Versenyben vitorlázva a hátszélvitorla szél felöli behúzó-kötelét a hátszélvitorla-rúddal 
minden esetben ki kell támasztani oly módon, hogy a hátszélvitorla-rúd az árboc elõremerevítõ 
kötelének szél felöli oldalán helyezkedjen el. A hátszélvitorla szél alatti behúzó-kötelét viszont 
semmilyen esetben sem szabad kitámasztani A hátszélvitorla egyik élét sem szabad sem vitorlaléccel, 
sem ennek megfelelõ szerkezettel kimerevíteni.
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Felmérési Utasítás

A kormányosok feladatai:
Az 1998-es versenyévadtól kezdõdõen csak az osztályelõírásnak megfelelõ hajó versenyezhet az 
Európa 30 Osztály tagjaként, illetve viselheti az osztály jelét és rajtszámát.

Ebbõl eredendõen a hajó kormányosa köteles:

1. Bemutatni a Magyar Európa 30 Osztály Technikai Bizottságának - az elsõ verseny elõtt kellõ 
idõben a MVSz Nagyhajós Bizottsága által kiállított érvényes felmérési bizonylatot, vagy ennek 
hiányában kérnie kell hajójának felmérését. Ettõl eltérni csak speciális esetben, a Magyar Európa 
30 Osztály egyhangú döntésével lehet.

2. Épülõ hajó esetén konzultálni a Technikai Bizottsággal az osztályelõírás betartása érdekében.
3. Felfesteni, vagy felragasztani és jól látható állapotban tartani a felmérési jeleket.
4. Kellõ idõben bejelenteni a Technikai Bizottságnak minden olyan változást, amely érinti az 

osztályelõírást. Elbírálhatóvá téve, hogy a hajó továbbra is megfelel-e az osztályba sorolás 
követelményeinek.

A Magyar Európa 30 Flotta Technikai Bizottsága:
Legalább három, legfeljebb öttagú testület, melyet az éves flottagyûlésen határozott idõre, egyszerû 
többséggel választanak meg. A Technikai Bizottság döntéseit egyszerû többséggel hozza.

A Magyar Európa Flotta Technikai Bizottságának feladatai:
1. A hajók kormányosának kérésére megvizsgálni, hogy a hajó megfelel-e az Osztályelõírás 

követelményeinek. Érvényes felmérési bizonylat esetén annak alapján dönt, míg új hajóknál maga 
végzi el a felmérést. Kérdéses esetben érvényes felmérési bizonylat ellenére is elrendelhet 
rendkívüli felmérést.

2. Döntését írásban közli a hajó kormányosával és a flotta kapitányával, aki bejegyzi a flotta 
naplójába és errõl írásban értesíti a MVSz Nagyhajós Bizottságát.

3. Amennyiben - akár saját észlelése, akár bejelentés útján - tudomására jut, hogy egy hajó 
versenyben vitorlázva megsértette az osztályelõírásban foglaltakat, kérnie kell a hajó 
kormányosát annak bizonyítására, hogy szabályosan vitorlázott. Ha ez nem történik meg, a 
Magyar Európa Flotta Technikai Bizottsága javasolja a hajó kizárását az adott versenybõl a 
versenykiírásnak megfelelõ módon.

4. A Bizottság mûszaki kérdésekben minden segítséget megad a flotta tagjainak.

A felmérés végrehajtása
1 .A hajót verseny-kész állapotban, a hajólevélben és az ISAF érvényes általános 

versenyutasításában meghatározott felszereléssel együtt kell felmérni.
2. A méretek méterben megadottak, mérésük ± 1 cm pontossággal történjék. Az ebbõl származó 

eltérések nem képezhetik technikai óvás tárgyát. A felmérésnél a veretek, dörzslécek, felszerelési 
tárgyak (pld. motortartó bak) nem vehetõk figyelembe.

3. Legnagyobb hossz (LOA): A hajótest hossztengelyében, a középvonalon mérve a hajótest 
legelsõ és leghátsó pontja közötti vízszintes távolság.

4. Elsõ túlnyúlás (UV): A hajótest legelsõ pontja, és a vízvonal legelsõ pontja közötti vízszintes 
távolság.

5. Hátsó túlnyúlás (UH): A hajótest leghátsó pontja, és a vízvonal leghátsó pontja közötti 
vízszintes távolság.

6. Vízvonalhossz (LWL): a legnagyobb hosszból levonva az elsõ és hátsó túlnyúlást. Ha a 
vízvonalhossz nagyobb, mint 8,40 m, akkor a felmért vitorlafelületet a 30. pontban közölt 
korrekciós tényezõ szerint módosítani kell.
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7. Legnagyobb szélesség (B): a hajótest hossztengelyére merõleges síkokban mérve a hajótest két 
legszélsõ pontja közötti távolság.

8. Vízvonalszélesség (BWL): A vízvonalhossz elölrõl számított 55%-ánál, a hajótest 
hossztengelyére merõleges síkban mérve a vízvonal két szélsõ pontja közötti távolság.

9. Szabad oldalmagasság (F): A vízvonal elsõ pontjánál, 55 százalékánál és a hátsó pontjánál a 
hajó mindkét oldalán mért értékek átlaga, a hajótest és a fedélzet találkozási pontjától 
függõlegesen a vízfelszínig mérve. A szabad oldalmagasság egyik mérési pontnál sem lehet 
kevesebb 0,45 és több 0,80 méternél.

10. Merülés (M): A vízvonalsík és a hajó legmélyebb pontja közötti függõleges távolság.

11. Vízkiszorítás (D): Tonnában kifejezve a hajó megmért tömege, a verseny-kész állapotnak 
megfelelõ összes felszereléssel együtt.

12. Árboctalp magasság (H0): Az árboc helyén, a hajótestre merõleges síkban, a hajótest és a 
fedélzet találkozási pontjait összekötõ vízszintes egyenes (fedélzet-szélesség) és az árboc 
valamint a fedélzet találkozási pontja közötti függõleges távolság.

13. Árbocmagasság (Ht): Az árboccsúcs közelében felfestett, vagy felragasztott, 5 cm széles, 
feltûnõ színû, körbefutó jel alsó éle - vagy ennek hiányában a nagyvitorla felhúzó csiga felsõ éle -  
és az árboc, valamint a fedélzet találkozási pontja között az árbocon mért távolság. Ha az 
árboctalp magasság nagyobb, mint az árboc vonalában mért fedélzet-szélesség 5 százaléka, akkor 
az árboctalp magasság értékével ezt a távolságot meg kell növelni.

14. Orrvitorla (hátszélvitorla) felhúzó-pont magasság (IkI): Az orr- és hátszélvitorla felhúzó-
csigák közül a magasabban elhelyezett csiga felsõ éle és az árboc, valamint a fedélzet találkozási 
pontja között az árbocon mért távolság, hozzáadva a csiga elsõ él vízszintesen mért távolságát az 
árboc élétõl, ha ez nagyobb, mint 15 cm. Ha az árboctalp magasság nagyobb, mint az árboc 
vonalában mért fedélzet-szélesség 5 százaléka, akkor az árboctalp magasság értékével az 
orrvitorla felhúzó-pont magasságot meg kell növelni.

15. Nagyvitorla elsõ-él hossz (E): Az árbocon két helyen felfestett, vagy felragasztott, 5 cm széles, 
feltûnõ színû, körbefutó jel belsõ élei között az árbocon mért távolság. A felsõ jel hiánya esetén a 
nagyvitorla felhúzó-csiga felsõ élét, az alsó jel hiánya esetén pedig a nagyvitorlarúd felsõ élének 
legalsó helyzetét kell figyelembe venni. Versenyben vitorlázva a nagyvitorla elsõ éle csak e két jel 
között lehet.

16. Nagyvitorla alsó-él hossz (P): Az árboc hátsó éle és a nagyvitorlarúdon felfestett, vagy 
felragasztott, 5 cm széles, feltûnõ színû, körbefutó jel árboc felé esõ éle közti távolság. A jel 
hiányában a nagyvitorlarúd végén elhelyezett csiga hátsó élét kell figyelembe venni. Versenyben 
vitorlázva a nagyvitorla felületének egyetlen pontja sem nyúlhat e jel elsõ éle mögé.

17. Nagyvitorla hátsó-él íveltség: A nagyvitorlán a felhúzó-veret leghátsó és az alsó lehúzó-veret 
leghátsó pontját összekötõ egyenes és erre merõlegesen mérve a nagyvitorla hátsó élének 
távolsága sehol sem lehet több 0,50 méternél. Ezt a méretet a kiterített nagyvitorlán kell mérni.

18. Nagyvitorla háromszög terület (AN): A nagyvitorla alsó-élhossz és az elsõ-élhossz szorzatának 
fele, melyet meg kell szorozni a tényleges árbocmagasság és a megengedett maximális 
árbocmagasság hányadosával. Képlet szerint:

AN E P Ht
=

*
*2 12

19. Orrvitorla alsó-él hossz (U): Az orrvitorla két alsó sarka közt kifeszítve mért távolság, a vitorla 
két legszélsõ pontja között.

20. Hátszélvitorla alsó-él hossz (Spa): A hátszélvitorlán a vitorla két alsó sarka közt kifeszítve 
mérhetõ távolság, a vitorla két legszélsõ pontja között.
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21. Hátszélvitorla oldal-él hossz (Spo): A hátszélvitorlán a vitorla felsõ és két alsó sarka közt - a 
vitorla legszélsõ pontjait alapul véve - mérhetõ távolságok átlaga.

22. Hátszélvitorla-rúd hossz (Js): A hátszélvitorlarúd vereteinek külsõ síkjai között mérhetõ 
távolság. Ha a hátszélvitorlarúd árbocveretének bármely pontja az árboc elsõ élétõl merõleges 
irányban mérve távolabb van, mint 0,15 m, akkor ezzel a távolsággal a hátszélvitorlarúd hosszát 
meg kell növelni.

23. Bázistávolság (J0): Az árboc elsõ éle és az orrvitorla lehúzó-pont között mérhetõ legnagyobb 
távolság, maximum 270 cm.

24. Számított orrvitorla alsó-él hossz (JkU): Az orrvitorla alsó-él tényleges hosszából számított 
érték, melynél a tényleges hosszból a bázishosszra esõ részt teljes mértékben, a bázishossz 100 és 
150 százalék közötti részét egyáltalán nem, a 150 és 180 százalék közé esõ hosszt 40 százaléknyi 
mértékben, míg az ezen túlnyúló alsó-él hosszt ismét teljes mértékben figyelembe kell venni.

25. Számított hátszélvitorla alsó-él hossz (JkSp): Megegyezik a bázistávolsággal, de ha a 
hátszélvitorla alsó-él hossz nagyobb, mint a bázistávolság 180 százaléka, akkor a túlméret 55 
százaléknyi mértékben hozzáadandó a bázistávolsághoz.

26. Orrvitorla alsó-él helyesbített hossz (Jk): Az alábbiak közül a legmagasabb értékkel azonos:
 Hátszélvitorlarúd hossz, 
 Számított orrvitorla alsó-él hossz és 
 Számított hátszélvitorla alsó-él hossz. 
27. Orrvitorla-háromszög elsõ-él hossz (IkO): Számított érték, amely megegyezik az orrvitorla 

helyesbített alsó-él hosszának és az orrvitorla felhúzó-pont magasságának négyzetösszegébõl vett 
négyzetgyök 95 százalékával. Képletben:

IkO Jk IkI= +0 95 2 2, *
28. Orrvitorla magasság (Ik): Azonos az orrvitorla felhúzó-pont magassággal, de ha a 

hátszélvitorla oldalélhossz nagyobb, mint az orrvitorla-háromszög elsõ-él hossza, akkor a 
túlméretet hozzá kell adni az orrvitorla felhúzó-pont magassághoz és így kapjuk meg az 
orrvitorla magasságot.

29. Orrvitorla felmért terület (AO): Az orrvitorla magasság és a helyesbített orrvitorla alsóélhossz 
szorzata felének 85 százaléka, szorozva az orrvitorla magasság négyszerese és a maximális 
árbocmagasság háromszorosának hányadosával. Képlet szerint

AO Ik Jk Ik
= 085 2

4
3 12. *

*
*

*
* ; azaz

AO
Ik Jk

= 085 18

2
. *

*

30. Felmért vitorla összterület (A): A nagyvitorla háromszög és a felmért orrvitorla terület összege 
módosítva a vízvonalhossz korrekciós tényezõjével. A korrekciós tényezõt a következõképpen 
kell meghatározni:
Amennyiben a vízvonalhossz nagyobb, mint 8,40 m, akkor minden egyes megkezdett centiméter 
0,068 m2-rel növeli a felmért vitorla összterületet. Ha a vízvonalhossz kisebb, vagy egyenlõ a 
megengedett maximummal, akkor korrekcióra nincs szükség.

Az osztályelõírást készítette az Európa Osztály Technikai Bizottsága nevében

Damokos László és Gábor Zsolt

Elfogadta az Európa 30 Osztály Közgyûlése 1998. Január 15-én
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