Balatonfüred 2011. augusztus 20.
Verseny rendezője: Hungária Yacht Kft
és a Hungária Yacht Club SE (HYC)

Felelős rendező: Gömbös Lóránd
Versenybíróság elnöke: Szalontai Tamás
Versenyorvos: Dr. Sarkadi Hunor

1. Szabályok
1.1

A verseny az ISAF 2009-2012 Vitorlázás Versenyszabályai által meghatározott szabályok, valamint

1.2

Az MVSZ a balatoni versenyekre kiadott általános versenyutasítása, a jelen versenykiírásban megadott módosításokkal, továbbá
az MVSZ által kiadott „Reklámszabályzat”, „Versenyrendelkezések” és

1.3

a résztvevő hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek

2. Hirdetések
2.1

A hirdetések az MVSZ reklámszabályzata szerint vannak korlátozva

3. Jogosultság és nevezés
3.1

A versenyen az Összevont, 70-es, 50-es, 40-es, 22-es cirkáló osztályok, Európa 30-as osztály, 15-ös, 25-ös jolle klasszikus osztályok
Asso 99, 8m One Design, Elliott 770, Sudár Regatta, Scholtz 22-es, J24-es, Dragon, 11m One Design, Melges 24 one design osztályok,
33-as, Regina, Nautic, Sudár Sport, Dolfin sport osztályok,
Yardstick I, II, III, flotta csoportok összes hajója indulhat

3.2

A jogosult hajók a mellékelt nevezési lap kitöltésével és a , nevezési díj kifizetésével, a Hungária Yacht Kft BBRT 1010208647499800-01000000 bankszámlájára való átutalással (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni „nevezési díj”), vagy nevezéskor
a helyszínen nevezhetnek.
Nevezés e-mailen a gombos@tracon.hu címen folyamatosan, vagy a HYC telephelyén (Balatonfüred Zákonyi F. u. 6.) személyesen regisztrációkor.

4. Nevezési díjak
4.1

4400 Ft/fő, az 1993. január 1-jén és azután született versenyzők csökkentett nevezési díjat fizetnek 2200 Ft/fő

5. Idôbeosztás, osztálylobogók
5.1

Regisztráció és nevezés 2010. augusztus 19-én 18-21h között a HYC telephelyén, (Balatonfüred Zákonyi F. u.6.)

5.2

2010. augusztus 20. túraveseny

5.3

futamok száma: 1

5.4.1 A verseny figyelmeztető jelzése 2010. augusztus 20. 8h 55 minden osztály részére „V” lobogó. A rajteljárás a 26. szabály szerint
történik.
5.4.2 „A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG 2011. ÉVI VERSENYRENDELKEZÉSEI „ 3. pontján kívül, a YS I. csoportba tartozó
hajóknak viselni kell az 1., a YS II. csoportba tartozóknak a 2., a YS 3. csoportba tartozóknak pedig a 3. lobogót. A lobogókat a
regisztrációnál meg lehet kapni. A helyettesítő és számlobogó nem ugyan az. Pl. az 1 sz.helyettesítő az Általános visszahívást jelző
lobogó. egyszerűbb lenne színes szalagokat előírni, olcsóbb is.

6. Felmérés
6.1

Minden hajónak rendelkezni kell az ISAF vagy tagszervezete által kiállított felmérési bizonyítvánnyal, amit a versenyrendezőség kérésére be kell mutatni.

7. Versenyzôk tájékoztatása, versenypálya és versenyutasítás módosítása,
7.1

A pályarajz és a versenyutasítás esetleges változásai a regisztráció ill. a nevezés helyén átvehető, valamint kifüggesztésre kerül
a hivatalos hirdetőtáblán, olvasható és letölthető lesz a verseny honlapjáról (www.hyc.hu) legkésőbb 2010. augusztus 19-én 16h
órától

7.2

A versenyzőket a Versenyvezetőség a - HYC bejárata közelében, elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztett írásbeli közlemények
útján tájékoztatja. Ezzel párhuzamosan a www.hyc.hu honlap „verseny hirdetőtábla” menüpontban (elektronikus formában) szintén megjelennek a közlemények, továbbá a versennyel kapcsolatos összes információ (óvások, parti jelzések, eredmények, időjárás, stb.). Kérjük a versenyzőket figyeljék a honlapot. Amennyiben az elektronikus hirdetőtábla valamilyen okból nem működne,
a versenyzőket a nevezési lapon megadott telefonszámon SMS-ben értesíti a versenyrendezőség, ennek hiánya óvás tárgyát nem
képezheti. A hirdetőtábla és az elektronikus hirdetőtábla eltérése estén a hagyományos hírdetőtábla a mérvadó. Ez a pont megváltoztatja az általános versenyutasítás 2. pontját

8. Helyszín, parti jelzések
8.1

Balaton keleti és nyugati medence

8.2

Parti jelzések a HYC kikötőjében.

9. Pályák
9.1.1 Rajt: A Hungária Yacht Club előtti vízterület parttól kb 100 méterre levő rajt bója és a D-i irányban távolabb lévő rajthajó sárga
lobogóját viselő rúd közötti egyenes.
9.1.2 1. pályajel a Siófok és Alsóörs közötti meteorológiai állomás amelyet jobb kéz felöl kell kerülni. 2. pályajel a tihanyi szorosban
elhelyezett pályajel, amelyet bal kéz felöl kell elhagyni. A 3. pályajel a szélviszonyoktól függően lesz kihelyezve, amely a tihanyi bójánál lobogó jelzéssel lesz jelezve. 1-es szám lobogó Balatonföldvár kikötő előtt kb. 200 méterre jobb kéz felöl kell elhagyni.vagy 2-es szám lobogó Balatonszemes kikötő előtt kb. 200 méterre jobb kéz felöl kell elhagyni, vagy 3-as szám lobogó
Révfülöp kikötő előtt kb. 200 méterre jobb kéz felöl kell elhagyni.
9.1.3 Cél: Tihany szoros nyugati bejárattól nyugatra 300 méterre kihelyezett célbója és célhajó kék lobogóját viselő rúdja közötti egyenes amely merőleges az utolsó pályajel irányára
9.1.4 A 2. és 3. pályajel, jól látható sárga színű felfújható bóják, a rajt és cél bóják is jól látható élénkszínűek

10. Büntetések
10.1

A 44.1 szabály oly módon változik, hogy a két fordulós büntetés helyett egy fordulós büntetést kell végezni.

11. Értékelés
11.1

Abszolút befutási sorrend szerint, YS I.II.III. kategóriák szerint YS korrigált idő) és hajó osztályok szerint

14. Hajók tárolása
14.1

A versenyen résztvevő hajók használhatják a HYC kikötőt a verseny ideje alatt

15. Rádiókapcsolat
15.1

Vészhelyzet kivételével, egy hajó sem adhat le és nem vehet olyan rádióadást versenyben, amely nem érhető el minden hajó számára. Ez a korlátozás mobil telefonokra csak a versennyel való összefüggésben vonatkozik

15.2

A VHF rádiókapcsolat megengedett. A 78-as csatornán keresztül a versenyrendezőség informálhatja a versenyzőket a rendezéssel kapcsolatban, pl: rajteljárás közbeni jelzésekről, esetleges halasztás, vagy verseny félbeszakítása, halasztás stb. információkról, amelyek csak tájékoztató jellegűek. Továbbra is a látható jelzések a mérvadók, esetleges félreértések, félrehallások stb. nem
képezhetik óvás alapját.

16. Idôkorlátozás
2011. augusztus 20. 20h

17. Díjazás
17.1
17.2

A versenyen résztvevő osztályok helyezettjei érem díjazásban részesülnek
Az abszolút 1-3. helyezettek díjazásban részesülnek A YS I.II.III. csoportok első három helyezettjei is díjazásban részesülnek.
eredményhírdetés: 2011. augusztus 21. 11h a HYC telephején

18. Hivatalos hajók
18.1

Hivatalos hajók jelzése „Q” lobogó

19. Felelôsség elhárítás
19.

Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen. Lásd a 4. szabályt (Döntés a versenyen való részvételről). A rendező
nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért, sérülésért vagy halálért, ami a versenysorozaton való részvétellel kapcsolatban, azt megelőzően, annak tartama alatt, vagy annak befejezését követően történik
A verseny távolsági vitorlásversenynek minősül, így az erre vonatkozó biztonsági szabályok érvényesek

18. Biztosítás
18.1

Mindegyik résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes harmadik fél részére szóló felelősség-biztosítással,

19. További információ
19.1

További információ a 0630/9441325 telefonszámon
Jó szelet!
Versenyrendezőség

Nevezés e-mailen a gombos@tracon.hu címen folyamatosan,
vagy a HYC telephelyén (Balatonfüred Zákonyi F. u. 6.) személyesen regisztrációkor

