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.1. Szabályok.
1.1  Az edzést a vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok szerint bonyolítják. 

1.2  Az edzésutasítás az RRS S függelékének standard versenyutasításából és azokból a kiegészítő utasításokból fog állni, amelyek  
a www.hyc.hu lévő hivatalos hirdetőtáblán találhatók majd meg.

.2. Jogosultság és nevezés.
2.1  Az edzésen a Dragon és az Optimist hajóosztályok összes hajója részt vehet.

2.2  A jogosult hajók a MVSZ honlapjáról letölthető nevezési lap (Nagyhajós nevezési lap letöltése)  
(Kishajós nevezési lap letöltése) kitöltésével és a részvételi díj kifizetésével,   
a Hungária Yacht Kft  BBRT 10102086-47499800-01000000 bankszámlájára való átutalással (a megjegyzés rovatban kérjük 
feltüntetni „részvételi díj”) jelentkezhetnek.

 Jelentkezés e-mailen a gombos@tracon.hu címen folyamatosan 

.3. Részvételi díjak. 
3.1 Ifjúsági osztályokban: 4.000 Ft/fő
 Dragon osztályban: 6.000 Ft/fő

.4. Időbeosztás.
4.1 Jelentkezési határidő: 2021. május 8. 8h

4.2 Edzésnapok minden osztálynak: 

 2021. május 8. edzés 
 2021. május 9. edzés

4.3 Tervezett edzésfutamok száma minden osztálynak: 8, napi futamszám korlátozás nincs 

4.4 Az első edzésfutam tervezett figyelmeztető jelzése 2021. május 8. 9h 55

.5. Edzőpálya és edzésutasítás módosítása.
5.1  A pályarajz és az edzésutasítás esetleges változásai olvasható és letölthető lesz az edzés honlapjáról a hivatalos hirdetőtábláról  

a ( www.hyc.hu ) legkésőbb 2021. május 7-én 16h órától.

.6. Helyszín.
6.1  Az edzés kikötőjének helyét a 1. melléklet mutatja be.
6.2  Az edzésterületek helyét a 2. melléklet mutatja be.



.7. Edzőpályák.
7.1  A 3. melléklet ábrái mutatják be a pályákat, a jelek elhagyási sorrendjét és oldalát. A pálya hozzávetőleges hossza a szélviszonyoktól 

függő lesz

.8. Büntetések.
8. 1   Az ezdésen az  RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel.

.9. Értékelés.
9.1   1 futam befejezése szükséges az edzéssorozat érvényességéhez.

9.2  (a)  Ha kevesebb, mint 4 futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma az összes futam pontszámainak összege.
 (b)  Ha a befejezett futamok száma 4 és 7 közötti, egy hajó sorozatbeli pontszáma a legrosszabb pontja nélkül számított, összes 

futam pontszámainak összege.
 (c)  Ha 8 futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma a két legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam pont- 

számainak összege. 
9.3 Edzés végeredménye – Az edzőcsoport szintű végeredményeket az abszolút sorrendben elért futameredmények alapján  
 számítjuk. 

.10. Edzők, csapatvezetők, kísérő motorosok, mentési terv:. 
10.1   Nevezéskor meg kell adni az edzők, csapatvezetők és kísérőmotorosok nevét és kísért versenyzők vitorlaszámait. Egy kísérőmoto-

ros legfeljebb tíz, hajó felügyeletét vállalhatja. Minden kísérőmotoros legyen képes rádión kommunikálni a rendezőséggel (VHF).  
A kísérőhajók jelzése nem kötelező. Egyértelmű szabálytalanság tapasztalása esetén a pályán lévő Edzőktől elvárt, 
hogy egyfordulós büntetésre kötelezzék a versenyzőt. Minden edzőnek köteles tájékoztatnia a Rendezőséget arról, ha 
rajt után valamely résztvevője idő előtt elhagyja az edzőpálya területét. A regatta mentési terve alapján minden edző  
a saját résztvevőiért felelős.

.11. Hajók tárolása.
11.1  A hajók részére a HYC biztosít az edzés ideje alatt kikötő- és tárolóhelyet.

.12. Díjazás.
12.1. Az edzés helyezettjei - OP serdülő, OP ifjúsági, OP lány, Dragon éremdíjazásban részesülnek.

.13. Felelősség elhárítás.
13.1  A résztvevők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt az edzésen. Döntés az edzésen való részvételről. Az edzést szer-

vező rendező szervezet semmiféle felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami  
az edzéshez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.

         Jó szelet!
         Rendezőség



.EDZÉSUTASÍTÁS  kiegészítő rendelkezései.

1. Edzőnapok minden osztálynak: 
 2021. május 8. futamok a tervezett figyelmeztető jelzés 2021. május 8. 9h 55 
 2021. május 9. futamok a tervezett figyelmeztető jelzés 2021. május 9. 9h 55 
 tervezett futamok száma minden osztálynak: 8, napi futamszám korlátozás nincs
 2021. május 9-én az utolsó figyelmeztető jelzés legkésőbb 15h

2. Parti jelzések a HYC honlapján (https://hyc.hu/noticeboard/)
 
3. Az edzéspályajelek jól látható jelek lesznek, a módosító pályajelek eltérő színűek.
 
4. Kérjük, hogy szülők, hozzátartozók, barátok ne jöjjenek a kikötőbe.

2.  Az épületben tartózkodást korlátozzuk minimálisra.

3.  Jelentkezéseket csak online fogadunk el, a részvételi díjakat kérjük utalni.

4.  A kikötőbe az edzés előtt is be lehet kötni, de a daruzást vagy mosást kérjük egyeztetni a szervezőkkel

5.  Kérjük, hogy akinek nem okoz problémát, az edzénapok végén a saját kikötőjébe (BYC, THE, esetleg Csopak) álljon vissza.

6.  Lehetőleg tartsunk egymástól távolságot a kikötőben is, a maszk viselése kötelező!

7. Kérjük, hogy csak szükség esetén, és hajónként maximum egy autóval parkoljatok a kikötőben!



.1. sz. melléklet.

Az edzés kikötőjének helye: HYC telephely, Balatonfüred, Zákonyi F. u. 6.
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Edzés-pályarajz HYC 2021"1"
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Az edzéspálya teljesítése: 

DRAGON osztály:
   rajt-1-2-4-5-4-cél

Optimist
 rajt-1-2-3sp-cél

Minden pályajelet balkéz
felől kell elhagyni, kivéve 
a 3s amit  jobb kéz felől!

Pályamódosítás esetén,
az új pályajelek színe:
eltérő.
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DRAGON célvonal

A pálya teljesítése: 

DRAGON osztály:
  rajt-1-2-3sp-4-3sp-cél

Optimist
 rajt-1-2-3sp-cél

Minden pályajelet balkéz
felől kell elhagyni, kivéve 
a 3s amit  jobb kéz felől!

Pályamódosítás esetén,
az új pályajelek színe:
eltérő.
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