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Versenykiírás
A verseny helye:

Balatonföldvár

A verseny ideje:

2019. április 27-28

A verseny rendezője:

Spartacus Vitorlás Egylet

Versenyvezető:

Erdélyi Béla

Versenybíróság elnöke:

Szalontai Tamás

Versenyorvos:

Dr. Lászlófy Csaba

Szabályok:

A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) a „Vitorlázás
2017-2020 Versenyszabályai” (továbbiakban RRS)
A Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései és
Reklámszabályzata, valamint a résztvevő osztályok
szabályai, melyek megsértéséért járó büntetések az
Óvási Bizottság döntése szerint akár a kizárásnál
kisebbek is lehetnek. [DP]. Az RRS 42-es szabály P
függelék szerinti különleges eljárásai
Jelen versenykiírás és a későbbiekben kiadásra kerülő
versenyutasítás
29er, LR, L4.7, OP.

Résztvevő hajóosztály:
Nevezés:

Nevezési díj:
Versenyprogram, rajtidők:

A Spartacus VE balatonföldvári irodájában,
2019. április 26-án 18-22 óráig és 27-én 7.30-8.30 óráig.
Előzetes nevezés leadható e-mailon: spari@spartacus.hu
15.000 Ft / fő, az MVSz tagjainak 3.000 Ft
A versenyvezetőség 7 futam lebonyolítását tervezi. Egy napon
4 futam tartható. Az 1. futam rajtideje április 27-én 10.00
órakor.

Rajtsorrend:

Versenypálya:
Hivatalos hajók:
Pályajelek:

Értékelés:
Díjazás:
Óvás

Díjkiosztó:
Egyéb rendelkezések:

Szavatosság:

megadott időpont 00 perc: 29er
05 perc: Laser Radiál
10 perc: Laser 4.7
15 perc: OP
Az egyes hajóosztályok újraindítása a befutásuk után
hamarosan történik, nem feltétlenül az eredeti sorrendben
Balatonföldvártól nyugatra elhelyezett, alkalmanként
kitűzött pálya, melynek rajzát és a teljesítés módját a
versenyzők a nevezéskor írásban megkapják.
A rendezőség hivatalos hajói fehér alapon RC, a
versenybíróság hajói JURY feliratú lobogót viselnek.
A pályajelek sárga, hengeres, felfújható
műanyag bóják, rajt és céljel az RRS 26 szabálytól
eltérően, az L függelék 11.2 szerint narancs színü
lobogót viselő árbocok .
Az értékelésre vonatkozó előírásokat az MVSZ 2019.
évre érvényes Általános Versenyutasítása tartalmazza.
Kieső futam öt vagy több futam teljesítése esetén van.
Az osztályok és alosztályok első három helyezettje
éremdíjazásban részesül.
Az óvási határidő minden egyes hajóosztály részére
(a) a napi utolsó futam utolsó hajójának célba érési
időpontját követő 90 perc, vagy
(b) a napi versenyzés végét a vízen történő jelzés
kitűzését követő 60 perc, vagy
(c) a napi versenyzés végét a parton történő jelzés
kitűzését követő 30 perc.
Utolsó futam befejezése után kb. 1,5 órával a
Balatonföldvári Spartacus telepen.
A versenysorozaton az ISAF Hirdetési rendelkezései
érvényesek.
Minden hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek meglétét a versenyiroda nevezéskor
ellenőrzi, hiánya esetén a nevezést elutasítják.
A versenysorozaton illetve az azon való részvétellel
kapcsolatos vagy annak folyamán előforduló vagy
okozott személyi és vagyoni károkért a versenysorozatot
rendező szervezet, testület, illetve az azokban résztvevő
személyek semmiféle szavatosságot vagy felelősséget
nem vállalnak.
A versenyen minden résztvevő saját felelősségére
vitorlázik!
Jó szelet!
Rendezőség

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS!
Spartacus telepre gépkocsival parkolás céljából behajtani tilos!

