XXVIII.Nemzetközi Pécsi tó Kupa
Európa Kupa Magyar Futam

Időpont:
Osztályok
Nemzeti szervezet:
Rendező:
Társ rendező:

Az Európa Kupa az F5-M (Marblehead) osztály részére kiírt
versenysorozat. Ez a sorozat jelenleg, nyolc különböző országban tartott
nyolc versenyből áll, és a végső sorrendet a vitorlázók legjobb hat
eredménye adja. Mindenkinek joga van résztvenni a sorozaton, bármelyik
szervezethez is tartozik. A szervező Klub választhatja meg, a
versenyrendszert és a versenyszabályokat. (ISAF vagy Naviga) Csak a
nevezési díj mértéke rögzített, ami jelenleg 15 Euro.

2019.08.30. -2019.09.01.
E /IOM
F5-M/Marblehead
MMSZ
Pécsi Ércbányász Modellező Klub
OVE

A verseny időpontja: 2019.08.30.-2019.09.01.
GPS:
https://www.google.hu/maps/@46.152126,18.136068,3a,75y,64.35h,82.07
t/data=!3m4!1e1!3m2!1s0cimMWkFc4gAVqHkl87Z-A!2e0
Hajóosztályok:
F5-E/IOM, F5-M/ Marblehead
Versenyszabályok:
RRS 2017 - 2020, + versenyutasítás. Bójaérintés
megengedett, mentesítés 360 fokos fordulóval.
Nevezési díj összege:

E / IOM: 10 Euro vagy 3000,-HUF

Marblehead 15 Euro vagy 4500,-HUF
A nevezési díjon belüli versenyrendezési hozzájárulás mértékét, a
rendező a regisztráció előtt hirdeti ki.
Nevezés: http://www.modellvitorlazas.hu/nevezes/
e-mail
registration@modellvitorlazas.hu
Homepage: http://www.modellvitorlazas.hu/
Nevezési határidő:
2019.08.29. 18:00
Versenyrendszer:
HMS
Szálláslehetőségek:
 A vitorlás telepen
o sátor 1 500,-Ft/éjszaka + üdülőhelyi díj
o lakókocsi, lakóautó 3 000,-Ft/éj + az Önkormányzatnak
fizetendő üdülőhelyi díj és lakókocsi díj.
 Egyéb szálláson, a résztvevő külön intézése szerint.
http://orfu.hu/en/szallasok/
Előírások a rádiókkal kapcsolatban: Az engedélyezett frekvencia sávok
27 Mhz, 40 Mhz, 2,4 Ghz. A 2,4 Ghz kivételével három kristálypár megléte
szükséges.

Program:
2019.08.30.. Péntek F5-E/IOM
9:00, 09:30 Regisztráció Megnyitó –
10:00-17.00-ig versenyfutamok,
18:00 díjátadó a tóparton.
18:30 közös vacsora.
2019.08.31. Szombat F5-M
EK Magyar forduló és Magyar Országos Bajnokság
9:00, 09:30 Regisztráció Megnyitó –
10:00-17.00-ig versenyfutamok.
18:00 közös vacsora.
2019.09.01. Vasárnap F5-M
09:00 – 13:30 a verseny folytatása,
14:30 díjátadó a tóparton.
Felelősség-elhárítás:
Minden 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.
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.
Egyéb program lehetőségek:
http://orfu.hu/rendezvenyek/ , http://www.pecs.hu/ ,

ÓVD A PÉCSI-TÓ TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS !

