Rogozinca 2019 - NoR - Szabványos verseny
ÜRES

Horvát Vitorlázó Szövetség
Vitorlásklub «Val», Šibenik

13. ROGOZNIČKI KUP
NYÍLT HORVÁT NEMZETKÖZI VERSENY
IOM osztály
Rogoznica, január 18-20. 2019.

1. Szervező hatóság:
13. Rogoznički kup - Nyílt Horvát Nemzeti Bajnokság a "Val" Vitorlás Klub szervezésében, a
Horvát Vitorlázó Szövetség Rádió Vitorlázási Osztálya és a Horvát Vitorlázó Szövetség
irányítása alatt.
2. Szabályok:
A rendezvényt a Race Notice (NoR) és a Sailing Instructions (SI) szabályozzák. A regatt a
horvát ranglistára és a horvát Kupa IOM osztályra osztja.
3. Reklámozás:
A WS hirdetési kód érvényes. A versenyzők és a hajók korlátozás nélkül hirdethetnek.
4. Jogosultság:
A Regatta nyitva áll minden olyan hajó számára, amely érvényes mérési igazolással
rendelkezik, amelyet a nemzeti hatóságuk és a nemzeti osztályszövetségük tagjai ellenőrzik.
5. Bejegyzés:
A beiratkozásokat a hivatalos belépési űrlap segítségével kell eljuttatni és a következő címre
továbbítani:
Jedriličarski klub "Val"
Obala prvoboraca 33
22000 Šibenik
E-mail: hrvoje.duvancic@gmail.com
Mob: +385 91 517 45 11

A nevezési díj 300 kuna versenyző kell fizetni január 18 2019-ben készpénzben, a
regisztráció során.
-én

6. Regisztráció:
A hajókat az érvényes mérési bizonyítványokkal együtt 2019. január 18-án 12.00 óráig be kell
mutatni a regisztrálásra A versenybizottság azonban meghosszabbíthatja a regisztrálás és az
eseménymérés időtartamát, ha ennek oka van.
.

7. Menetrend:
Péntek, 18.01.2019.
12:00 - Regisztrációs és ellenőrző mérési bizonyítványok
12:25 - Kapitányok ülése
12:30 - Verseny
16:30 - Végső indulás időpontja
Szombat, 19.01.2019.
09:00 - Skippers találkozó
09:30 - Verseny
16:30 - A verseny indulásának
végéig 17:00 - Vacsora
vasárnap, 20.01.2019.
09:00 - Skippers találkozó
09:30 - Verseny
15:30 - Végső indulás
16:00 - Díjadás

8. Mérés:
Arra szándékozzák, hogy az összes hajó 2019. január 18-án pénteken átadja az
eseménymérést A Versenybizottság azonban bármikor kérheti az eseménymérőt, hogy
erősítse meg, hogy egy hajó megfelel az Osztály Szabályainak. Véletlenszerű helyszíni
ellenőrzések végezhetők az esemény teljes időtartama alatt.
.

9. Helyszín:
Rogoznica, Rogoznica-öböl.
10. Pontszám:
A pontozást a Simple Heat Racing System (SHRS) szerint kell elvégezni.
11. Fellebbezés:
A fellebbezési jogot a 70.4 (a) RRS-szel összhangban tagadják meg.

12. Frekvenciák:
A megengedett frekvenciák: 27, 35, 40, 41, 72 MHZ és 2,4 GHz. Minden versenyzőnek
legalább két frekvenciára van szüksége.
13. Díjak:
A végső eredményekben az első három helyezést nyerik ki. A szervező további díjakat adhat.
14. A média jogai:
A versenyzők, a hajótulajdonosok és vendégeik minden jogot biztosítanak a regatta alatt a
személyeknek és a hajóknak a médiában történő képek és videók használatára, ideértve a
comercialsokat, a sajtóanyagokat és minden egyéb promóciós tevékenységet és
sajtóközleményt.
15. Felelősség:
Mindazok, akik belépnek a versenybe, vagy részt vesznek ebben a versenyen, saját
felelősségükre és felelősségükre.
A "Val" vitorlásklub és bármely más, az esemény megszervezésében részt vevő felek
lemondanak: minden olyan felelősség, amely a személyekre és árukra a partra és a vízre eső
veszteségek, károk, sérülések vagy kellemetlenségek miatt bekövetkezik vagy részt vesznek a
versenyfenntartási versenyen. Mindenesetre a hajó és a hajó biztonsága iránti felelősséget,
beleértve a részvételre vagy a folytatásra vonatkozó döntést, a versenytársakkal kell
pihenniük. Az esemény bekerülésével úgy ítéli meg, hogy elfogadja ezeket a feltételeket.
A versenytársaknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő személyi biztosítással rendelkezzenek,
amely fedezi a nyilvános felelősséget és a lehetséges sérülést a regál országában.
Šibenikben, október 15- 2018., Szervezetbizottság
én

STANDARD KURZUS

Rogozinca 2019 - NoR - Offshore verseny
ÜRES

Horvát Vitorlázó Szövetség
Vitorlásklub «Val», Šibenik

13. ROGOZNIČKI KUP - Offshore
verseny, IOM osztály
Rogoznica, január 18 -én 2019.

1. Szervező hatóság:
13. Rogoznički kup - Offshore verseny a "Val" Vitorlás Klub szervezésében, a Horvát
Vitorlázó Szövetség Rádió Vitorlázási Osztálya és a Horvát Vitorlázó Szövetség irányítása
alatt.
2. Szabályok:
A rendezvényt a Race Notice (NoR) és a Sailing Instructions (SI) szabályozzák. A navigációs
rendezvényt a "Rogoznički kup - Offshore verseny" pontozza.
3. Reklámozás:
A WS hirdetési kód érvényes. A versenyzők és a hajók korlátozás nélkül hirdethetnek.
4. Jogosultság:
A regatta nyitott az RC hajók számára két kategóriában:
1. IOM - minden olyan hajó, amely érvényes IOM mérési bizonyítvánnyal rendelkezik;
2. OPEN - egyhullámú RC hajók, amelyek hajótestének hossza 0,99-1 m, korlátozás nélkül a
hajózás, a kötélzet és a függelékek tekintetében.
A legkisebb számú hajó minden kategóriában 2. Ha csak egy hajó van a kategóriában, akkor a
szervező nem engedheti meg a hivatalos versenyen való vitorlázást.
5. Bejegyzés:
A beiratkozásokat a hivatalos belépési űrlap segítségével kell eljuttatni és a következő címre
továbbítani:
Jedriličarski klub "Val"
Obala prvoboraca 33
22000 Šibenik
e-mail: hrvoje.duvancic@gmail.com
mob: +385 91 517 45 11

6. Regisztráció:
A hajóknak 2019. január 18-án 09:00 órakor be kell jelentkezniük a regisztrálásra A
Versenybizottság azonban meghosszabbíthatja a regisztrálás és az eseménymérés időtartamát,
ha ennek oka van.
.

7. Menetrend:
Péntek, 18.01.2019.
09:00 - Regisztrációs és ellenőrző mérési bizonyítványok
09:25 - Skippers találkozó
09:30 - Az offshore verseny indítása
12:15 - Időkorlát az offshore versenyen
8. Mérés:
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy minden hajót át esemény mérése hajótest hossza a péntek 18
január 2019.
th

9. Helyszín:
Rogoznica, Rogoznica-öböl.
10. Pontszám:
A pontozás a NoR 1. függelékének megfelelően történik.
11. Fellebbezés:
A fellebbezési jogot a 70.4 (a) RRS-szel összhangban tagadják meg.
12. Frekvenciák:
A megengedett frekvenciák: 27, 35, 40, 41, 72 MHZ és 2,4 GHz. Minden versenyzőnek
legalább két frekvenciára van szüksége.
13. Díjak:
Az átmeneti díjat az IOM kategóriába tartozó tengerparti flotta verseny legjobb versenytársa
ítéli oda, és a legjobb OPEN kategóriában külön díjat kap.
14. A média jogai:
A versenyzők, a hajótulajdonosok és vendégeik minden jogot biztosítanak a regatta alatt a
személyeknek és a hajóknak a médiában történő képek és videók használatára, ideértve a
comercialsokat, a sajtóanyagokat és minden egyéb promóciós tevékenységet és
sajtóközleményt.
15. Felelősség:

Mindazok, akik belépnek a versenybe, vagy részt vesznek ebben a versenyen, saját
felelősségükre és felelősségükre.
A "Val" vitorlásklub és bármely más, az esemény megszervezésében részt vevő felek
lemondanak: minden olyan felelősség, amely a személyekre és árukra a partra és a vízre eső
veszteségek, károk, sérülések vagy kellemetlenségek miatt bekövetkezik vagy részt vesznek a
versenyfenntartási versenyen. Mindenesetre a hajó és a hajó biztonsága iránti felelősséget,
beleértve a részvételre vagy a folytatásra vonatkozó döntést, a versenytársakkal kell
pihenniük. Az esemény bekerülésével úgy ítéli meg, hogy elfogadja ezeket a feltételeket.
A versenytársaknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő személyi biztosítással rendelkezzenek,
amely fedezi a nyilvános felelősséget és a lehetséges sérülést a regál országában.
Šibenikben, október 15- 2018., Szervezetbizottság
én

1. függelék:

Pontozás:
Ellenőrző kapu 1
Befejezés 1
Vezérlő kapu 2
Vezérlőjel
Ellenőrző kapu 3
Befejezés 2
Ellenőrző kapu 4
Befejezés 3

C tényező
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5

Pont

Pozíció * C

távolságok:
Leg 1 0,66 NM
2. láb 1,6 NM
Leg 3 0,5 NM

Jelentkezési űrlap itt található: http://www.cro-rc-sailing.org/index.php/applications/applicationform

