Orfűi Téli Modellvitorlás Regatták
2015 – 2016.

Versenykiírás
A verseny megnevezése:
A verseny kiírója:
Hajóosztályok:
A verseny helyszíne:
A versenysorozat célja:
Nevezés:
Nevezési díj:

V. Orfűi Téli Kupa Modellvitorlás Regatták
OVE és Pécsi Ércbányász Modellező Klub
MM
Orfű, Pécsi-tó – OVE vitorlástelep
Felkészülés a 2016. évi modellvitorlás
versenyszezonra, a kiírásban szereplő
hajóosztály népszerűsítése.
www.modellvitorlazas.hu –n.
nincs.

A verseny utáni ebéd „batyus bál” jellegűen a résztvevők által hozott étel,
ital közösbe adásával. A verseny egyes fordulóinak megrendezését, a tavon
uralkodó esetleges jéghelyzetre tekintettel a kiíró, a versenyt megelőző
péntek 12 óráig közli elektronikus körlevélben, az addig nevezett
versenyzők részére, a nevezésben megadott címre. Alkalmas jégfelület
kialakulása és megközelítési útviszonyok esetén a kiíró nyílt RC jégvitorlás
versenyt rendez a forduló időpontjában.
Fordulók időpontja általában minden hónap második hétvégéjének
vasárnapja 11:00 – 15:00-ig.
2015. november 15. (vasárnap)
2015. december 13. (vasárnap)
2016. január 10. (vasárnap)
2016. február 14. (vasárnap)
2016. március 13. (vasárnap)
2016. április 10. (vasárnap)
Értékelés:

Fordulónkénti eredményhirdetés valamint az
utolsó fordulót követően összesítés alapján
díjazás. A kiíró vándorkupát ad át a
versenysorozat legeredményesebb MM
versenyzőjének, aki azt egy éven keresztül
birtokolja.
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Versenyszabályok:

Az ISAF RRS 2009-2012., a NAVIGA az MMSZ
és az MMMSZ építési, útjog és
versenyrendezési szabályzatai alapján.

Óvási díj:

nincs.

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
aversenysorozaton 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 PÉCSI-TÓ TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS !
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