IV. Kékszalag Modellvitorlás Regatta
Balatonfüred, 2018. július 26.
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IV. Kékszalag Modellvitorlás Regatta
OVE és a Magyar IOM Osztályszövetség, Csóka László
Magyar Vitorlás Szövetség
az MVSZ biztosítja
Balatonfüred Tagore sétány előtti partszakasz.
2018.07.26. (csütörtök!)
IOM (F5-E)
IOM osztály https://vihar.hunsail.hu/Account/Login?ReturnUrl=%2F
illetve F5-E osztályú hajókat a http://www.modellvitorlazas.hu/nevezes/
A versenyen részt vehetnek az IOM osztályú hajók. A ISAF szabályzat az IOMICA osztályszabályzat
előírásaival együtt érvényes. Érvényes felelősségbiztosítás szükséges, és minden hajóhoz, érvényes IOM osztályú felmérési igazolást kell benyújtani a regisztrációkor. (ill. NAVIGA szabályzatnak megfelelő
modellvitorlás).
2018.07.25. 18:00 óra
3000.-Ft
09:00-09:30 h-ig az első start előtt a versenyhelyszínen.
Az első három helyezett díjazásban részesül.
Legalább 3 kristálypár kivéve a 2,4 GHz berendezést.
Kérjük, hogy a versenyzők a rendszeresített, kiadott, névre szóló, vitorlaszámmal megegyező rajtszámot
viseljék a futamok időtartama alatt!
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A tervezett verseny program:

10:00-15:30 (Utolsó „A” rajt) a Kékszalag 9 órakor rajtol, ezt kérjük, hogy minden versenyző vegye
figyelembe a helyszínen való elhelyezkedés, bepakolás alkalmával.16:30-tól modellvitorlás verseny
eredményhirdetés.

Versenyszabályok:

A versenyen a Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2020. (továbbiakban VSz), az MVSz 2017. évre érvényes
Versenyrendelkezései, a résztvevő osztály osztályelőírásai, valamint a jelen Versenykiírás és a később
kiadásra kerülő Versenyutasítás (továbbiakban VU) az érvényesek. Mentesítés 360 fokos fordulóval.

Felelősség-elhárítás:

Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen. Lásd a 4. döntés a versenyen való részvételről
szabályt. A rendező nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért, sérülésért, vagy halálért, ami a
versenyen való részvétellel kapcsolatban, azt megelőzően, annak tartama alatt, vagy annak befejezését
követően történik.

Médiajogok:

A versenyzők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt versenyrendezőség és
a szponzoraik mindenféle ellenszolgáltatás nélkül bármikor készítsenek, használjanak, – időről-időre, saját
belátásuk szerint – bemutassanak róluk bármilyen mozgóképet és élő, rögzített televíziós és más
anyagokat.

Médiapartner:

Compass (www.compassmagazin.hu és www.rcsailing.hu)

Jó szelet!
Versenyrendezőség

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT, ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS !
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