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VERSENYKIÍRÁS 

VVSI KUPA VITORLÁS VERSENY 

 
1.0 A verseny célja: 
Országos vitorlás verseny a kiírt hajóosztályokban. 

Versenylehetőség nemzetközi szinten. 

 

2.0 Versenyszabályok: 

 

A versenyen az alábbi szabályok vannak érvényben: 

2.1 ISAF érvényben lévő szabályai, 

2.2 az MVSZ 2017. évi versenynaptár kiegészítő rendelkezései, a VVSZ kiegészítéseivel, 

2.3 az MVSZ 2017. évi versenynaptár kiegészítő rendelkezései a VVSZ kiegészítéseivel  
2.4 a VVSZ Általános Érvényű Versenyutasítás 2017. előírásaival, 

2.5 valamint a jelen kiírásban foglaltak együttesen érvényesek. 

  

 

3.0 A verseny helye, ideje : Agárd, 2017. április 22-23 

   

4.0 A verseny rendezője:  Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

4.1 Felelős rendező:  Bárdos Péter 

 

4.2 VB elnök:   Papp Gábor 

 

4.3 Versenyorvos:  Dr. Jancsó Miklós 

 

4.4 Nevezés helye, ideje: Agárd, VVSI telep VVSZ versenyiroda  

      2017. április 22.  8:00-8:30 óra között 

 

4.5 Nevezési    díj:  az MVSZ előírásai szerint 

    felnőtt és junior versenyzőknek, MVSZ tagoknak 12000,- Ft/fő 

    az 1998. január 01-én és azután szüleletett 

    ifjúsági és serdülő versenyzőknek, MVSZ tagoknak 6000,- Ft/fő 

    VVSZ tagok 50 % kedvezményben részesülnek 

 

5.0 Versenyzők tájékoztatása, parti jelzések: 

 

           5.1 A versenyrendezőség a versenyzőket a versenyirodánál elhelyezett hivatalos 

            hirdetőtáblán, írásbeli közlemények útján tájékoztatja. 

5.2 A parti jelzéseket a VVSI telep kikötőjében levő „Vadliba” nevű rendező hajó fő   

      árbocán tűzi ki. 

 

6.0 Versenyprogram: 

 

6.1 A versenyvezetőség 6 futam lebonyolítását tervezi minden osztályban.  

6.2 Egy nap négy futam is rendezhető! 

6.3 A napi első futamok figyelmeztető jelzésének idejét a versenyrendezőség a hivatalos  

hirdetőtáblán közli. 

6.4 Az egyéb programokról a hivatalos hirdetőtáblán ad tájékoztatást a versenyrendezőség. illetve a   verseny-

program módosítását a hatályba lépést megelőző nap este 20:00 óráig a hivatalos hirdető   táblán közlik. 
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7.0 Résztvevő hajóosztályok és a rajtolás sorrendje: 

 

 Finn és Finn masters, junior megadott idő   00 perc 

L    megadott idő   03 perc 

 Laser Radial   megadott idő   06 perc 

 L 4.7    megadott idő   09 perc 

 Kalóz    megadott idő   12 perc 

 Op    megadott idő   15 perc 

 

8.0 Tervezett futamok száma: 6 (hat) 

 

9.0 Rajtolás időpontja: I. futam 2017. április 22. 10:00 óra 

              További futamok ráindítással 

10.0 Versenypálya: 

 

A futamok a Gárdony előtti nagytisztáson elhelyezett, bójákkal kialakított olimpiai jellegű három-

szög alakú pályán kerülnek megrendezésre, telepített rajt és célvonallal.  

 

11.0 A pálya teljesítése, kerülési sorrend: 

 

11.1 Finn, Finn masters, Finn junior, L: 
    

 Rajt – cirkáló – raum –raum 

- cirkáló –hátszél 

- cirkáló –hátszél 

- félszél –Cél 

 

       Bóják szerint: Rajt -1-2-3-1-3-1-3- Cél 

 

             11.2  L Radiál, L 4,7, Kalóz 

 

 Rajt -cirkáló-raum-raum 

  -cirkáló-hátszél 

  -félszél-Cél 

 

  Bóják szerint: Rajt-1-2-3-1-3-Cél 

 

11.3 Op: 

 

 Rajt -cirkáló-hátszél (betétbója) 

  -cirkáló-hátszél 

  -félszél-Cél 

           Bóják szerint: Rajt-1-betétbója-1-3-Cél 

 

12.0 Óvás: 

 

        12.1 Óvást, a futamok befejezése után a versenyvezetőségi hajó partra érkezésétől  

                   számított 1/2 órán belül az RRS 60. pontjának előírásai szerint írásban kell a  

                   versenybírósághoz (versenyirodán keresztül) benyújtani. 

 

13.0 Értékelés: 

 

13.1 Az MVSZ előírásai szerint 4 érvényesen megrendezett futam esetén egy futam  

        kiejthető.  

13.2 Három futamból nincs kieső. Az RRS „A” függelék szerint, és 2.1. pontjában  

        foglaltak szerint. 
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14.0 Díjazás: 

 

A Hajóosztályok első helyezettjei elnyerik a VVSI Kupát. Osztályonként az I-III. helyezettek - 

legalább 6 induló esetén - éremdíjazásban részesülnek.  

 

15.0 Díjkiosztás: 

 

A helyét és idejét a hirdetőtáblán közli a versenyvezetőség. 

 

 

16.0 Szavatosság kizárása: 

 
A verseny folyamán előforduló, vagy okozott személyi és vagyoni károkért a versenyrendezőség felelőssé-

get, vagy szavatosságot nem vállal. 
 

MINDEN RÉSZTVEVŐ SAJÁT VESZÉLYÉRE ÉS FELELŐSSÉGÉRE  

VITORLÁZIK! 

 

 

Agárd, 2017. március 15. 

 

 

           Jó szelet! 

       VERSENYVEZETŐSÉG 


