1. Helyszín
Az Egyméteres Hajóosztály IOM Open and Magyar Nemzeti Bajnokságot Orfűn az OVE telep előtt
rendezzük. 46.152459, 18.137460

2. PROGRAM
2017.október 21.
2017.október 22.

08:30
10:00
17:00
10:00

– 09:30 Regisztráció, utána megnyitó
- 16:30 Verseny
vacsora
- 15:00 Verseny

15:30 - Eredmény hirdetés

3. Szabályok
3.1 Az eseményre a Verseny Versenyszabályzatában meghatározott szabályok vonatkoznak, beleértve az
IOMICA osztálybajnokság szabályait, a Race Notice (NoR), a Versenyutasítás (Sailing Instructions), a
Nemzetközi One Meter Class Rules és a vitorlázás felszerelési szabályait.
3.2 A versenyutasítás (SI) előírásai akkor érvényesülnek, ha ellentétes ezzel a kiírással, kivéve, ha a 63.7
szabály vonatkozik rá
3.3 Az Angol versenykiírás változat az érvényes.

4. Rendező hatóság
4.1 Az 1 méteres osztályú IOM Open és a Magyar Nemzeti Bajnokságot a Magyar Vitorlás Szövetség szervezi
Magyarország IOM Osztály Osztályszövetségével és az "OVE" Vitorlázó Klubbal, valamint a Pécsi Ércbányász
Modellező Klubbal.

5. Jogosultság
5.1 A versenyen résztvehetnek az IOM osztályú hajók. A ISAF szabályzat az IOMICA osztályszabályzat
előírásaivalegyütt érvényes.

6. Regisztráció
6.1 Minden egyes hajóhoz érvényes IOM-osztályú igazolást kell benyújtani a regisztrációkor.

7. Alkalmazott versenyrendszer
7.1

A verseny és a pontozás a nemzetközi Heat Management System (HMS) alapján.

8. Bírók
8.1 A versenyzőkre szükség lehet megfigyelői feladatok elvégzésére. Tapasztalt rádiós vitorlázó személyzet
kinevezhető a hajó és a bója kapcsolattartói és büntető körök ellenőrzésére.

9. Versenyutasítás
9.1 A versenyutasításokat a regisztrációs időszak végéig megadja a rendező.

10. Nevezés
10.1A nevezési díj 20 EUR vagy 6000 HUF versenyzőnként

11. FREKVENCIÁK
Az alkalmazható frekvenciák 27, 40, MHz és 2.4 GHz. a nem 2.4 GHz, frekvenciát használó versenyzők
minimum négy kristálypárral kell rendelkezniük.

12. DIJAZÁS
Az első három helyezett díjazásban részesül.

13. KÖTELEZETTSÉG
13.1Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen. Lásd a 4. Döntés a versenyen való részvételről

szabályt. A rendező hatóság 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.
13.2Egyedül a versenyző felelőssége eldönteni, hogy részt vesz egy versenyen vagy folytatja azt. A versenyző a
nevezéssel elfogadja ezeket a feltételeket. A versenyzőknek felelősség és balesetbiztosítással kell
rendelkezniük.

