Vitorlás Sulik országostehetségkutató versenye
és seregszemléje - „Lázár deák” Emlékverseny
Orfű, 2015. szeptember 19-20.

VERSENYKIÍRÁS

1.

2.

BEVEZETÉS
1.1.

A verseny kiírója: Magyar Vitorlás Szövetség

1.2.

A verseny rendezője: Orfűi Vitorlás Egylet

1.3.

Versenyvezető: Rendeczki Lajos

1.4.

Mentésvezető: Schalkhammer Tibor

1.5.

A versenybíróság elnöke: egyeztetés alatt

VERSENYSZABÁLYOK
2.1.

3.

A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
o

Vitorlázás Versenyszabályai 2013-2016 (továbbiakban RRS),

o

az MVSz 2015. évre érvényes Versenyrendelkezései, Reklámszabályzata és Általános
Versenyutasítása,

o

a résztvevő osztályok osztályelőírásai,

o

valamint a jelen Versenykiírás.

HIRDETÉSEK
Hirdetések az MVSz 2015. évi Reklámszabályzatában előírtak szerint viselhetők.

4.

RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG
4.1.

Nevezhető versenyzők
4.1.1. 2015-ben kezdő vitorlás táborokban oktatott, legjobb tanítványaikat az iskolájuk nevezheti.
4.1.2. A résztvevő betöltött a 8. életévét és még nem érte el a 17 életévét.
4.1.3. A 2015. évben és azt megelőzően sem rendelkezett versenyengedéllyel vitorlás sportágban.
4.1.4. Edzője hozzájárul a nevezéséhez és ezt felelősségvállaló nyilatkozatban rögzíti.

4.2.

Nevezhető hajóosztályok
4.2.1. Optimist és Laser(Sikló) 4,7 osztályba tartozó hajók

5.

NEVEZÉS
5.1.

A nevezés helye és ideje:
2015. szeptember 18 (péntek), 18:00-20:00 között és 2015. szeptember 19 (szombat), 08:00-10:30
közöttaz OVE vitorlástelepen (7677 Orfű, Dollár u. 66.).

5.2.
6.

7.

Nevezési díj nincs.

VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA, KORMÁNYOSI ÉRTEKEZLET
6.1.

A versenyzőket az orfűi OVE vitorlástelepen (7677 Orfű, Dollár u. 66.) található Versenyiroda mellett
lévő hivatalos hirdetőtáblán kifüggesztett közleményekkel tájékoztatják.

6.2.

A Versenyutasítás esetleges változásai, legkésőbb szeptember 18-án, pénteken 20:00 óráig lesznek
kifüggesztve a hirdetőtáblára.

6.3.

A versenyre nevezett kormányosok részére a Versenyvezetőség kormányosi értekezletet tart 2015.
szeptember 19-én 10:00 órakor.

VERSENYPÁLYA, PÁLYAJELEK, RAJT ÉS CÉLVONAL
A pontos pályarajzot és pályajeleket a nevezés ideje alatt közli a versenyrendezőség, és nyomatott
formában elérhetőek lesznek a versenyirodán.

8.

VERSENYPROGRAM
8.1.

A versenyvezetőség öt futam lebonyolítását tervezi.

8.2.

Egy nap három futam is rendezhető!

8.3.

Az utolsó futam lehetséges figyelmeztető jelzése: szeptember 20. 12:55.
Dátum

9.

Figyelmeztető jelzés

Futamok száma

2015. szeptember 19.

11:55

2

2015. szeptember 20.

09:55

3

OSZTÁLYLOBOGÓK
Hajóosztály

Osztálylobogó (háttér / osztályjelzés)

Laser 4.7

sárga / piros

Optimist

sárga / fekete

10.

HIVATALOS HAJÓK
A hivatalos hajókat a következőképpen jelölik:
Hajótípus

11.

Azonosító lobogó

Versenyrendezőség

fehér színű lobogó RC felirattal

Versenybíróság

sárga színű lobogó JURY felirattal

Média

fehér színű lobogó PRESS felirattal

BIZTONSÁG
11.1. A versenyzők a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt, kivéve a ruházat cseréjére vagy igazítására
fordított rövid időszakokat, kötelesek az egyéni úszóeszközt viselni. Ez módosítja a 40. szabályt.
11.2. A kísérőmotorosok az egész mezőnytérintő vészhelyzet esetén – a versenyrendezőség jelzéseivel
(halasztás, érvénytelenítés) összhangban, a versenyvezető utasításait követve – zónás rendszert
kialakítva kötelesek a hajókat a kikötő felé terelni, azokat vontára venni és a kikötőbe hajózni.
11.3. Vészhelyzet esetén elsődleges feladat az életmentés, így nem mindig van lehetőség a hajókat is
partra vontatni. A vízen hagyott, felügyelet nélküli hajókat élénk színű szalaggal kell megjelölni,
hogy az arra hajózó motorosok tudják, hogy a hajóból hiányzó versenyző(k) biztonságban
van(nak). Hasonlóképpen meg kell jelölni a halasztás közben magára hagyott hajót.

12.

ÉRTÉKELÉS
12.1. Az értékelésre vonatkozó előírásokat MVSz 2015. évre érvényes Általános Versenyutasítása
tartalmazza.
12.2. Négy vagy több futam megrendezése esetén egy futam kiejthető.

13.

DÍJAZÁS
13.1. Osztályonként az I-VI. helyezett versenyzők serleg illetve éremdíjazásban részesülnek.A „Lázár
deák” vándorkupát, a legnépesebb hajóosztály győztese nyeri el egy év időtartamra. A résztvevő
vitorlásiskolák is rangsorolásra kerülnek a növendékeik eredményei alapján. A díjkiosztó tervezett
időpontját – amennyiben az eltér a 18.1. pontban foglaltaktól – a versenyrendezőség a hivatalos
hirdetőtáblán közli.

14.

MÉDIAJOGOK
14.1. 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.

15.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
15.1. A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve annak során előforduló vagy okozott személyi

sérülésekért – beleértve az esetleges elhalálozást is – és vagyoni károkért a verseny rendezője és a
versenyrendezőség semmilyen felelősséget nem vállal. Minden versenyző egyéni felelőssége
dönteni a versenyen való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS 4. szabály – Döntés a
versenyen való részvételről).
16.

DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG
16.1. Az ünnepélyes díjkiosztó 2015. szeptember 20-án, vasárnap 15 órakor lesz az OVE vitorlástelepen.

17.

EGYÉB PROGRAM
Közös játékos verseny felkészítő program, az iskolák edzőinek részvételével.

Jó szelet!
Versenyrendezőség

Program
2015. szeptember 18.
18:00 – 20:00 Nevezés regisztrációja
2015. szeptember 19.
07:00 – 08:00 Nevezés regisztrációja
09:30 -

Kormányos értekezlet

10:55

Figyelmeztető jelzés

16:00

Vacsora az Árnyas part vendéglőben

17:30

Kalandpark látogatás a Rácz Tanyán

2015. szeptember 20.
09:55

Figyelmeztető jelzése

15:00

Eredményhirdetés, díjátadó

Szállásinformációk:
Ribacz Péter (+36702961616) ribacz.peter@orfu.hu

