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Versenykiírás és Versenyutasítás
A verseny fő támogatója:
A verseny helye és ideje:
A verseny rendezője:
Versenyvezető:
Versenybíróság elnöke:
Versenyorvos:

Balatonfüred, 2017. június 24.
Tramontana YCE és a Naubit Kft.
Wonke Péter
Náray Vilmos

Résztvevő hajóosztályok:
Minden hajó a saját YS számának megfelelő csoportban versenyez
Yardstick I. csoport YS szám 99 és alatta piros szalag a hátsó (oldal-) merevítőn
Yardstick II. csoport YS szám 100-109 sárga szalag a hátsó (oldal-) merevítőn
Yardstick III. csoport YS szám 110 és felette zöld szalag a hátsó (oldal-) merevítőn
Nevezés helye: Balatonfüredi Hajógyári Kikötő területén működő versenyirodán.
(8230 Balatonfüred, Tihanyi műút 1.)
Nevezés ideje: 2017. június 24-én szombaton 09,00-10,30 óra között.
On-line nevezés: Lehetőség van elektronikus előnevezésre a regatta@naubit.hu e-mail címen.
Az előnevezés akkor válik érvényessé,
- ha a nevezési időben a versenyirodán:
- a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést
- a nevezési díj befizetésre került
Nevezési díj: 6.000-Ft/fő, MVSZ tagoknak 5.000 Ft/fő
(Az 1999. január 1 és 2002 december 31 között született versenyzők a mindenkori nevezési díj felét fizetik
Az 2003. január 1-jén és azután született versenyzők - mocók - nevezési díjat nem fizetnek.)
Versenyrendező hajók a kikötőből való kifutástól kezdve „RC” lobogót viselnek.
Rajtidő: 2017. június 24-én szombaton 12,00 órakor az összes hajóosztálynak egyszerre.
Rajtvonal: A Hajógyári kikötő móló előtt a parttól távolabb elhelyezett sárga színű, felfújt műanyag bója és
a parthoz közelebb horgonyzó versenyvezetőségi hajó narancssárga lobogót viselő árboca közötti egyenes.
Rajtjelzések:
 11 óra 50 perc narancssárga lobogó kitűzése 1 hangjel
 11 óra 55 perc figyelmeztető Code V 1 hangjel
 11 óra 56 perc előkészítő Code P 1 hangjel
 11 óra 59 perc előkészítő bevonása 1 hangjel
 12 óra 00 perc RAJT Code V bevonása 1 hangjel
 12 óra 25 perc, narancssárga lobogó bevonása(hangjel nélkül ).

A rajteljárás ideje alatt hátszélvitorlát vagy blistert használni tilos! Azokat csak a rajtlövést követően 3
(három) perc múlva lehet felvonni. Ennek időpontját a Versenyrendezőség hangjelzéssel jelzi.
Rajthalasztás, A versenyvezetőség a hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás esetén jogosult a rajt
halasztására, illetve a verseny törlésére.
A verseny félbeszakítása: A Versenyvezetőség a szabályosan elrajtolt versenyt nem szakítja félbe.
Minden hajó kormányosa egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának felelősségét.
Rajtidő korlátozás: A rajtjelzést követő 25 perc eltelte után rajtoló vitorlás "el nem rajtolt" hajóként "DNS"
kerül értékelésre.
Versenypálya és teljesítése:
A Pálya: Balatonfüred - Alsóörs - Balatonfüred. jele a rajthajón „Kódlobogó 1”
B Pálya: Balatonfüred - Siófok - Balatonfüred. „Kódlobogó 2”
A széliránytól függetlenül a felsorolt kikötő sorrendjében kell a pályát teljesíteni. A pályajeleket jobb kéz
felől kell kerülni.
Pályajelek: Sárgaszínű, felfújt műanyag bóják,
Alsóörsön a mólótól DK-re, cca 800 m-re,
Siófokon a mólótól ÉNY-re, cca 800 m-re.
Célvonal: Helye azonos a rajtvonallal, de vonala merőleges a siófoki bója irányára.
Időkorlátozás: 2017. június 24-én 16,00 óráig lehet érvényesen célba futni.
Nyilatkozat tétel: A célvonalon való áthaladás a verseny szabályszerű teljesítését jelenti.
Óvás: Az óvást legkésőbb a Versenyvezetőségi hajó partra érkezése után 1 órával írásban kell beadni a
Balatonfüredi Hajógyári Kikötő területén működő versenyirodán.
Értékelés: Értékelésre kerül valamennyi önálló hajóosztály befutási sorrendje
Díjazás: Hajóosztályonként az első három hajó versenyzői éremdíjazásban részesülnek.

Díjkiosztó:
2017. június 24-én szombaton 17:00 órakor
a Balatonfüredi Hajógyári kikötő területén
vacsorával egybekötve.
Egyéb rendelkezések:
A nevezéskor be kell mutatni a kormányos hajóvezetői igazolványát, az előírt hajóokmányokat, valamint a
hajó érvényes felelősségbiztosítását minimum 5 millió forintra szóló biztosítási összegről.
Azon versenyző hajók, melyek külmotorral rendelkeznek az előkészítő jelzéstől kezdve a rajteljárás teljes
ideje alatt biztonsági okokból, csak leszerelt vagy leeresztett külmotorral hajózhatnak, amelyet - kizárás
terhe mellett- csak a rajtot követő 3 perces lövés után hajthatnak fel.
Szavatosság kizárása: A versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló személyi
és/vagy vagyoni károkért a versenyt rendező szervezet, továbbá a versenynek otthont adó Hajógyári Kikötő
és azok munkavállalói, tisztségviselői, ill. megbízottjai felelősséget nem vállalnak. A verseny vízi és parti
rendezvényein mindenki saját felelősségére vesz részt. A résztvevők versenyengedélyének, sportorvosi
igazolásának ill. a hajók biztosításának és biztonsági előírások betartásának rendező általi ellenőrzése a

sportszerű versenyzés célját szolgálja, és nem mentesíti a résztvevőket a vonatkozó szabályoknak a
résztvevők saját felelősségi körükben történő követése alól.
A nevezők nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyről, a versenyre történő ki- és behajózásról és a
parti programokról film- és fotófelvételek készülhetnek, amelyeken a hajók illetve a hajón tartózkodó
személyek látszhatnak. Ezeket a fotókat illetve filmfelvételeket – amennyiben nem sértik a személyiségi
jogokat – a versenyrendezőség korlátlanul felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, értékesítheti illetve
továbbadhatja harmadik személyeknek. A nevezők és résztvevők ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos
követelésről vagy kártérítési igényükről kifejezetten lemondanak.
Jó szelet!
Versenyrendezőség
Külön köszönet szponzoraink támogatásáért!
Névadó szponzor:

További támogatók:

