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Versenykiírás
és
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A verseny célja:
Verseny időpontja
Rendező szervezet:

Hagyományteremető versenyFinn osztályban
2018. július 28-29. (szombat-vasárnap)
KEREKED Vitorlás Klub, Csopak

1. Versenyszabályok:A versenyen a World Sailing „AVitorlázás Versenyszabályai 2017-2020.évekre.” (RRS), az
MVSz2018. évre érvényes Versenyrendelkezései (VR), az MVSz Biztonsági Szabályzata, valamint a Finn
osztály osztályelőírásai érvényesek.
2. Részvételi jogosultság: Nevezhető hajóosztály:Finn dinghy, minden korosztály. A hajóknak és a
versenyzőknek meg kell felelnie a VR3. (külföldi hajóknak nem szükséges MVSz regisztráció) és 7.1c).
pontjának. A pontatlan rajtszámmal nevező egységek eredményét semmisnek tekintjük
3. Nevezés és regisztráció: Nevezni on-line lehet a VIHAR rendszeren (http://vihar.hunsail.hu/)
keresztül.Regisztráció 2018.július27-én este 17:30-20:30 h között és szombatreggel 7:30-8:00 h között a
Kereked VK-ban működő versenyirodán.Az on-line nevezés akkor válik érvényessé, ha legkésőbb a
regisztrációsidő végéig a versenyirodán megtörténik a regisztráció és a nevezési díj kiegyenlítésre kerül.
4. Nevezési díj: A személyenként fizetendő nevezési díjak a nevezési mód és a születési évek szerint az
alábbiak:
Születési év
On-line nevezés
Helyszíni nevezés
1999 és azelőtt
11.500 Ft
12.000 Ft
2000 és azután
8.500 Ft
9.000 Ft
A nevezési díj készpénzzel vagy bankkártyával egyenlíthető ki.
5. Versenyprogram
5.1. Versenynapok, figyelmeztető jelzések tervezett időpontja és futamok száma
Első figyelmeztető
Futamok max.
Versenynap
jelzés
száma
2018. július 28. szombat
10:00
4
2018. július 29. vasárnap
10:00
4
Összes futamszám
6
5.2. Az utolsó versenynapon 13:30 után nem adható figyelmeztető jelzés.
6. Versenyutasítás: A versenyen az RRS S függelékének Standard versenyutasítása érvényes a „Kiegészítő
Utasítások”-kal.
7. Versenypálya: Csopak előtti vízterületen kitűzött up&down pálya. A Teljesítés módját a Kiegészítő
Utasítások tartalmazzák.
8. Értékelés: A verseny már egy futam befejezése esetén is érvényes. Négy vagy több érvényes futam
megrendezése esetén egy futam kiesik.
9. Edzők, csapatvezetők, kísérő motorosok, mentési terv [NP],[DP]:
9.1. Nevezéskor meg kell adni az edzők, csapatvezetők és kísérőmotorosok nevét és kísért versenyzők
rajtszámait. Egy kísérőmotoros legfeljebb tíz, azonos pályán versenyző hajó felügyeletét vállalhatja.
9.2. Minden kísérőmotoros legyen képes rádión kommunikálni a rendezőséggel (Balatrönk vagy VHF).
9.3. A rendezőség minden reggel 8:15-kor Edzői/csapatvezetői értekezletet tart a Kereked telepén.
9.4. A verseny mentési tervét az első Edzői értekezleten ismertetjük.
10. Versenyhajók elhelyezése [NP] [DP]: A rendezőség biztosítja a versenyhajók elhelyezését a verseny ideje
alatt, a Kereked Vitorlás klub telepén (Csopak, Örkény I. sétány 14.),
11. Díjazás:Díjazás kerül az abszolút sorrend (I-III.), továbbá a korosztályok (junior, masters, grand masters,
grand-grand masters, legends, superlegends) a korosztályba nevezettek létszámától függően.
12. Felelősség kizárása: A verseny rendezősége nem vállal felelősséget sem a hajók, sem a versenyzők
versenyre való alkalmassága tekintetében. Úgyszintén nem vállal felelősséget és szavatosságot a
versenyen előforduló balesetek és anyagi károk vonatkozásában. A versenyzők a nevezési díj befizetésével
kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit elfogadják és azoknak megfelelnek.

13. Média- és adatkezelési jogok: A nevezők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a verseny
ideje alatt Versenyrendezőség vagy megbízottjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, bármikor
készítsenek róluk bármilyen mozgó- és állóképfelvételeket, drónfelvételeket és más anyagokat, melyeket
a versenyrendezőség korlátlanul felhasználhat, nyilvánosságra hozhat, értékesíthet, illetve továbbadhat
harmadik személyeknek.A nevezők ahhoz is hozzájárulnak, hogy a rendező szervezet a verseny
megrendezéséhez szükséges adataikat kezelje, tárolja, indokolt esetben (pl. eredménylista) közzé tegye.

KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK A STANDARD VERSENYUTASÍTÁSHOZ
4.1. Versenyzők tájékoztatása: A hivatalos hirdetőtábla a Kereked Vitorlás Klub klubházának víz felöli falán
található.A parti jelzéseket a Kereked Vitorlás Klub klubházától keletre lévő zászlórudakon tűzik ki.
7. és 8. Versenypályák és Pályajelek: Csopak előtt kitűzött pálya cirkáló-hátszél rendszerű pálya, felül
terelőbójával, alul kapuval. A jelek sárga felfújt bóják. A rajt- és célvonalak telepítettek. Végeit a
Versenyvezetőségi hajó narancs lobogóval ellátott árboca és narancs zászlóval ellátott bójajelzi. A pálya
teljesítése(l. mellékelt pályarajzot is):rajt-1-2-3/4(kapu)-1-2-4-cél. A futamok célideje 50-55 perc [NP]. A 3
és 4 jelek kaput alkotnak. Ha a kapu egyik jele hiányzik, a helyén lévő jelet bal kézre kell elhagyni.A
Versenyrendezőséga kapu-1 jel közötti szakasz módosítása esetén az 1. jel helyére új, piros színű bóját
helyez el és a 2. jelet nem tűzi ki Egyéb módosításnál a rendezőség az eredetijeleket helyezi át.
9. Osztálylobogó: A rendezőség osztálylobogóként az 1-es számlengőt (

) alkalmazza

12.Időkorlátozások: Az első pályaszakasz időkorlátozása 25 perc, a futamé 90 perc. Célba érési időablak: 15
perc.
13.Óvások:A versenykiírás és a versenyutasítás [NP]-vel jelölt bekezdéseinek, mondatainak megsértése nem
képezheti egy hajó által beadott óvás, orvoslati kérelem alapját. A [DP]-vel jelölt mondatok, bekezdések,
megsértéséért járó büntetés a versenybíróság döntése alapján a kizárásnál enyhébb is lehet. Ez
megváltoztatja a versenyszabályok 60.1.(a) pontját.
Társasági esemény:[NP]:A Kereked Vitorlás Klub és Fináczy György szeretettel meghívja a versenyzőket
szombat este 19:00 órától a Klubban tartandó baráti vacsorára. A vacsorára további jegyek 3.500 Ft/fő-s áron
vásárolhatóak a regisztrációs időszakban a versenyirodán.
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A pálya teljesítése: rajt-1-2-3/4(kapu)-1-2-4-cél

3

4

RAJT

CÉL
Rendezőhajó

