
A verseny rendezője: Lellei Vitorlás Egylet 
A verseny kiírója: Ricky Sport Bt. 
A verseny szakmai partnere: Compass magazin 
Versenyvezető:  Kenyeres Márta 
Versenyorvos: dr. Balla György

Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 2013-2016. Az MVSZ 2013. évi Ál-
talános Versenyutasítása és Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás érvé-
nyes. A versenyutasítás közvetlenül kapcsolódik a közzétett versenykiíráshoz.

A verseny résztvevői, nevezhető hajóosztályok: YS I., YS II., YS III. B31 YS osztályában és külön 
értékelve is. A magyar hatályos yardstick listában nem szereplő hajók, a YS listában megjelölt 
vonatkozó büntetőpontszámmal indulhatnak.

Nevezés helye és ideje: 2013.08.02., 18:00-20:00 óráig, valamint 2013.08.03.. 07:00-09:00 
óráig a versenyirodán.

Nevezési díj: 5000 Ft, ifiknek 2500 Ft, mocóknak díjtalan.

Kormányosi értekezlet: 2013.08.03., 09:00 órakor a rendezvénykikötőben

Versenypálya: A széliránytól függően kitűzve. 

Rajt: a balatonboglári kikötő előtti vízterületen a mólótól jobbra (keletre) 6-700 méterre.

Rajtvonal: egy pályajel és egy vitorlás hajó narancssárga lobogóval – a köztük lévő egyenes.

Pályajelek: a pályajeleket minden esetben külső oldalon kell elkerülni! A kormányosi értekez-
leten, a pályajelek helyzetének ismertetésével egyidejűleg lesz meghatározva a tényleges ol-
dal. A bójakerülést a rendezőség ellenőrzi.

Versenytáv: A kormányosi értekezleten ismertetettek szerint.

Rajtidő: 2013. 08. 03., 10:00 óra. A RAJT ELŐTT JELENTKEZNI NEM KELL!

A rendezőhajó ezt megelőzően 30 perccel korábban elfoglalja a rajthelyet. 
09:50 órakor hangjelzés kíséretében felvonásra kerül a narancssárga lobogó. 
09:55 órakor figyelmeztető jelzés a narancssárga lobogó mellé a „V” lobogó felvonása hang-
jelzés mellett. 
09:56 órakor előkészítő jelzés a narancssárga lobogó és a „V” lobogó mellé felvonása kerül 
„P” lobogó hangjelzés mellett. 
09:59 órakor előkészítő jelzés, „P” lobogó bevonása + hangjelzés 
10:00 órakor rajtjelzés, „V” lobogó levonása, és hangjelzés.

A rendezőség a rajtnál nem alkalmazza az 1 perces szabályt, ezért a korai rajt esetén a vétkes 
hajó, valamennyi szabályosan rajtoló hajót kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is. Egy hajó ak-

kor rajtol újra szabályosan, ha előzőleg teljes terjedelmével visszatért a rajtvonal rajt előtti ol-
dalára. A rajteljárás alatt sem hátszélvitorla, sem blister nem vonható fel, csak a rajt után 3 perc 
múlva. Ennek időpontját a rajthajóról hangjelzéssel jelezzük.

Rajthalasztás: A versenyvezetőség a hajók épségét veszélyeztető időjárás miatt halaszthat.

Futamidő korlátozása: Az utolsó „célba ért hajó” befutási ideje 16.00 óra.

Pályarövidítés: Pályarövidítés bármely pályajelnél lehetséges, a szabályok szerint.

A verseny félbeszakítása: A versenyvezetőség a versenyt nem szakítja félbe. Minden hajó kor-
mányosa egyénileg viseli a verseny feladásának, vagy folytatásának felelősségét. Az a vitorlás, 
amelyik a versenyt feladja, köteles mindent elkövetni, hogy erről a versenyirodát értesítse.

A verseny értékelése: 
1.) Befutási sorrendben 
2.) YS osztályonként időkorrekció számítással 
3.) B31 külön is értékelve 
4.) A verseny része a YST 2013 évi kupasorozatnak

Díjazás, társasági esemény: Minden értékelt osztályban és a B31 Kupában az első három he-
lyezett díjazásban részesül. A díjazottak, a trófeákon és ajándéktárgyakon túl pénzdíjazásban 
is részesülnek. A regatta 270 000 Ft összdíjazású. A yardstick osztályok dobogósai Interna-
tional termékekre vonatkozó vásárlási utalványt nyernek, a 3. helyezett 15 000 Ft, a második 
helyezett 25 000 Ft, a győztes 50 000 Ft értékben. A verseny valamennyi résztvevőjének 
ajándékkal kedveskedünk, és megvendégeljük a versenyzőket egy vacsorával. A vacsorát kö-
vetően retro party lesz a kikötőben.

Eredményhirdetés: a verseny napján, 18:00 órától

Óvás: az óvási szándékról azonnal értesíteni kell az óvott hajót és befutáskor a rendezőt, visel-
ni kell az óvást jelző lobogót. A verseny befejezése után legkésőbb fél órán belül írásban kell 
az óvást benyújtani. Tanúról az óvó fél gondoskodik. Óvási díj nincs.

Egyéb rendelkezések: Ha a versenyen a szélerő meghaladja a B3 értéket, minden versenyző kö-
teles mentőmellényt viselni, már a kikötőből való kiindulástól a verseny teljes időtartama alatt.

Szavatosság kizárása: A verseny rendezősége és a versenyvezetőség nem vállal felelősséget 
sem a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmassága tekintetében, sem pedig a verse-
nyen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesetekért, vagy anyagi károkért.

Jótékonysági felhívás: A versenyt rendező Lellei Vitorlás Egylet, a verseny főtámogatója és ki-
írója az International termékeket forgalmazó Ricky Sport Bt. kéri a versenyzőket, hogy 2013. 
augusztus 4-én, a versenyt követő vasárnap vegyenek részt a II. Eurakvilo Regattán a Pécsi 
Gyermekklinika Gyermekonkológiai Osztályán gyógyult és gyógyuló gyermekek élményterá-
piás vitorlás versenyeztetésében.

Balatonboglár, 2013.06.20.

Jó szelet, jó versenyzést kívánunk!  Óvd a Balaton tisztaságát és erre másokat is figyelmeztess!

Versenyrendezőség
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Versenykiírás és versenyutasítás



Révfülöp

Balatonboglár

Ábrahámhegy

Pályajelek

Rajt és célvonal a boglári kikötő előtt keleti irányba 6-700 méterre. (hajó, fehér kocka) A rajtvonal 
az első pályaszakaszra, a célvonal a befutó pályaszakaszra merőlegesen kerül kitűzésre.

Révfülöpi bója a Humán Jövő 2000 kikötő előtt 1500 méterrel (narancs kocka)

Ábrahámi bója a Jégmadár kikötő előtt 1500 méterrel (narancs kocka)

Boglári bója a rajt és célterülettől északra, a parttól 1000 méterre. (narancs kocka)

 

„A” pálya

Rajt – Révfülöp (bal kéz felől) – Boglár (jobb kéz felől) – Ábrahám (bal kéz felől) – cél

 

„B” pálya

Rajt – Ábrahám (jobb kéz felől) – Boglár (bal kéz felől) – Révfülöp (jobb kéz felől) - cél
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Hasznos telefonszámok: 

Versenyrendező:  Kenyeres Márta    +36 70 615 7124

Mentésvezető:   Schalkhammer Tibor +36 30 503 3353

Versenyorvos:   dr. Balla György   +36 20 952 94 55

Versenyiroda:   Jánosi Péter  +36 20 338 32 53

A verseny alapítója és fő támogatója a Ricky Sport 
az International termékek magyarországi képviselete.

Ricky Sport
Keszthely, Kossuth L. u. 97.

www.hajofestek.hu


