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VERSENYKIÍRÁS



1. BEVEZETÉS

 1.1. A verseny helye és ideje: Balatonfüred, 2013. szeptember 7-8.

 1.2. Résztvevő hajóosztályok:  8m OD, Asso99, Dragon, Elliot770, J-24,
     Melges24, Scholtz22, Sudár Regatta, X-35

2. A VERSENY RENDEZŐJE

 2.1. Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club

 2.2. Versenyvezető:  Igali Csilla

 2.3. Versenybíróság elnöke: Hantó István

3. VERSENYSZABÁLYOK

 A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:

 A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok,
 a Magyar Vitorlás Szövetség Általános versenyutasítása, Versenyrendelkezései 

és Reklámszabályzata.

4. HIRDETÉSEK

 A résztvevő hajók kötelezhetők a Versenyrendezőség által meghatározott és biztosított 
hirdetés viselésére.

5. NEVEZÉS

 5.1. Előnevezés a VIHAR rendszeren keresztül:

Az MVSZ versenyengedélyével rendelkező sportolóknak lehetősége van elektronikus 
előnevezésre a VIHAR rendszeren keresztül (http://vihar.grepton.hu/vihar/), 2013. 
augusztus 26-án 0:00 órától 2013. szeptember 4-én 23:59 óráig. Az előnevezés akkor 
válik érvényessé, ha a nevezési időben és helyen:

 bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló, a rendszerben nem regisztrált 
összes irat,

 a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést,
 a nevezési díj kiegyenlítésre kerül.

Azoknak a hajóosztályoknak, ahol hatnál kevesebb egység indulását jelzik, nem 
rendezzük meg a versenyt.

 5.2. A nevezés helye: A Balatonfüredi Yacht Club Klubházának I. emeletén működő
    versenyiroda (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.).

 5.3. A nevezés ideje:  2013. szeptember 6-án 18.00-21.00 óra között és
     2013. szeptember 7-én 7.00-8.00 óra között.
     2013. szeptember 7-én 8.00 óra után a versenyiroda további
    nevezéseket nem fogad!

 5.4. A nevezés díja: 6.200 Ft/fő
    Az 1995. január 1-jén és azután született versenyzők 3.200
    Ft/fő nevezési díjat fizetnek.
 5.5 A nevezés időtartama alatt a versenyirodán sor kerül az Asso99, J-24 és Melges24
  hajóosztályban nevező csapatok tömegének mérésére. A tömegméréssel
  kapcsolatban az osztályszabályok előírásai a mérvadóak.

6. VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA, PARTI JELZÉSEK

 6.1. A Versenyrendezőség a versenyzőket a BYC személybejárójánál kifüggesztett 
hivatalos hirdetőtáblán, írásbeli közlemények útján tájékoztatja.

 6.2.  A parti jelzéseket a Balatonfüredi Yacht Club kikötőjének főárbocán tűzik ki.



7. VERSENYPROGRAM

 7.1. A Versenyrendezőség öt futam lebonyolítását tervezi a következő napi bontásban:
  2013. szeptember 7. 3 futam
  2013. szeptember 8. 2 futam

 7.2. A napi első futamok figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja 10.00 óra, további
  futamok ráindítással.

 7.3. Az utolsó versenynapon, szeptember 8-án 14.00 óra után rajteljárás nem kezdhető.

8. RAJTSORREND

 Példa a rajtsorrendre:
  Asso99, X-35
  Melges24, 8m OD
  Elliot770, Scholtz22
  J-24, Sudár Regatta
  Dragon

A rajtsorrend a versenyen valóban résztvevő hajóosztályok számától függően változhat, 
amelyről a Versenyrendezőség 2013. szeptember 7-én 9:00 óráig megkísérli értesíteni a 
versenyzőket a hivatalos hirdetőtáblán. A rajtsorrend módosulása a hirdetmény elmaradása 
esetén nem képezheti orvoslati kérelmek alapját. Ez megváltoztatja a 62.1(a) szabályt.

9. OSZTÁLYLOBOGÓK

 Az osztálylobogók megfelelnek a vitorlán található osztályjelzéseknek.

10. VERSENYTERÜLET ÉS VERSENYPÁLYÁK

 10.1. Balatonfüred – Siófok – Zamárdi – Tihany közötti vízterületen futamonként kihelyezett
  cirkáló-hátszél pálya, amelyet a mellékelt pályarajz (1. melléklet) szerint kell
  teljesíteni.

 10.2. Az 1, 1a, 2, 3 pályajeleket bal kéz felől kell elhagyni.

 10.3. Pályamódosítás esetén az 1a jel kihelyezése nem kötelező.

11. PÁLYAJELEK

 11.1. A pályaszakaszokat határoló jelek fehér színű, henger alakú felfújt műanyag bóják.

 11.2. A rajtbója piros-fehér színű lobogóval ellátott jel.

 11.3. A célbója kék-fehér színű lobogóval ellátott jel.

 11.4. A pályamódosításnál használt jelek sárga színű, henger alakú felfújt műanyag bóják.

12. HIVATALOS HAJÓK

 12.1. A versenyrendezésben közreműködő hajókat RC feliratú lobogó jelzi.

 12.2. A sajtó és a média hajóit PRESS vagy MEDIA feliratú lobogó jelöli.

13. BÜNTETÉSI RENDSZER

 Azokban az osztályokban, ahol az osztályelőírás lehetővé teszi, a RRS 44.1 szabály úgy 
módosul, hogy a kétfordulós büntetés helyett egyfordulós büntetést kell végezni.

14. ÉRTÉKELÉS

 14.1. A verseny egy futam teljesítésével is értékelhető.

 14.2. (a) Négynél kevesebb futam megrendezésekor valamennyi futam eredménye 
számít a végső pontszám kiszámításánál.

 (b) Négy vagy öt érvényes futam esetén a legrosszabb kiejthető.

www.byc.hu

Subaru Nagydíj - Füred Kupa - Németh István Emlékverseny



15. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS

 15.1. A díjkiosztó az utolsó futam után, a hirdetőtáblán közölt helyen és időpontban kerül 
megtartásra.

 15.2. Osztályonként az 1-3. helyezettek díjazásban részesülnek.

 15.3. A One Design Trophy kupasorozat szervezőinek kérése:

A One Design Trophy-n versenyző osztályok és a rendező klubok egyaránt 
elkötelezettek aziránt, hogy visszaállítsák a díjátadók presztízsét. Javasolt ruházat a 
díjátadóra: elsődlegesen a szponzor pólója (ha van ilyen), de lehet egy csapat a 
saját, egységes csapatruhájában, ha egyik sincs akkor a csapat minden tagja egy 
piké pólóban jelenjen meg a díjátadón. A díjátadó presztízsének emeléséhez 
hozzátartozik az is, hogy minden csapat képviselje magát a díjátadón. Azon csapat, 
aki helyezett és nem jelenik meg, ill. nem képviseli a csapatot egyetlen csapattag 
sem, a One Design Trophy összetett eredményébe beszámító büntetőpontot kap.

16. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

 A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve annak során előforduló vagy okozott 
személyi sérüléseket – beleértve az esetleges elhalálozást is – és vagyoni károkért a 
verseny rendezője és a Versenyrendezőség semmilyen felelősséget nem vállal. Minden 
versenyző egyéni felelőssége dönteni a versenyen való indulásról vagy annak 
folytatásáról (lásd RRS 4. szabály – Döntés a versenyen való részvételről).

PÁLYARAJZ

A pálya teljesítése:
Asso99, X-35, Melges24, 8m OD, Elliot770 hajóosztályoknak: Start – 1 – 1a – 3 – 1 – 1a – Finish
Scholtz22, J-24, Sudár Regatta, Dragon hajóosztályoknak: Start – 1 – 1a – 2 – 1 – 1a – Finish
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