Versenykiírás

Medvehagyma Regatta
A verseny időpontja:
A verseny helyszine:
Hajóosztályok:
A rendező egyesület:
Főrendező:
Főbíró, bírók:

2019.05.03.
Orfű, Dollár út 12. GPS: 46.152459, 18.137460
F5-E/IOM
Pécsi Ércbányász Modellező Klub
Csóka László
Szervezés alatt
A versenyzők számára előírható, hogy megfigyelő bírói feladatokat
lássanak el.
Versenyszabályok:
A versenyen a Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2020. (továbbiakban
VSz), a résztvevő osztály osztályelőírásai, valamint a jelen
Versenykiírás és a később kiadásra kerülő Versenyutasítás
(továbbiakban VU) az érvényesek. Bójaérintés megengedett, mentesítés
360 fokos fordulóval.
Versenyrendszer:
HMS
Nevezési feltétel:
Érvényes felelősség biztosítás, NAVIGA vagy ISAF építési
szabályzatnak megfelelő modell, a nevezési díj befizetése, magyar
versenyzőknél MMSZ tagság.
Nevezési díj összege:
3 000,-Ft/hajó A nevezési díjon belüli versenyrendezési hozzájárulás
mértékét, a rendező a regisztráció előtt hirdeti ki.
Nevezési cím:
http://www.modellvitorlazas.hu/nevezes/
E-mail:
registration@modellvitorlazas.hu
Honlap:
http://www.modellvitorlazas.hu/
Nevezési határidő:
2019.05.02.
A befizetés módja:
a regisztráció során, készpénzben.
Regisztrálás ideje és helye:
Az első start előtt 08:30-09:30 h-ig a helyszínen
Díjazás módja:
Az első három helyezett díjazásban részesül.
Előírások a rádiókkal kapcsolatban:
Az engedélyezett frekvencia sávok 27 Mhz, 40 Mhz, 2,4 Ghz. A
2,4 Ghz kivételével három kristálypár megléte szükséges.
A tervezett verseny program: 10:00 - 16:30
Szálláslehetőségek:
 A vitorlás telepen
sátor 1 500,-Ft/éjszaka + üdülőhelyi díj
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/
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, – időrőlidőre, saját belátásuk szerint – bemutassanak róluk bármilyen
mozgóképet és élő, rögzített televíziós és más anyagokat.

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

