XX. VÁSÁRHELYI PÁL VITORLÁS EMLÉKVERSENY
ORFŰ, Pécsi-tó - 2018. 08.30-09.01.

VERSENYKIÍRÁS
1.
1.1.
1.2.
1.3.

BEVEZETÉS
A verseny neve: Compass Vitorlás Napok – XX Vásárhelyi Pál
Emlékverseny.
A verseny helye és ideje: Orfű, Pécsi-tó - 2019. 08.30-09.01.
Résztvevő hajóosztályok: Optimist, Finn, Kalóz, Laser Bahia és Összevont
Dingi.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

A VERSENY RENDEZŐJE
Rendező szervezet: Orfűi Vitorlás Egyesület
Versenyvezető: Rendeczki Lajos
Versenybíróság elnöke: Fi János
Versenyorvos: dr. Kádas Zsuzsanna

3.
3.1.

VERSENYSZABÁLYOK
A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) 2017-2020 évben
érvényben lévő versenyszabályai (RRS), az MVSZ 2019. évre szóló
Általános Versenyutasítása és Versenynaptár 2019. évi kiegészítő
rendelkezései érvényesek. Ha a nyelvek között ellentmondás van, úgy a
magyar nyelvű szöveg az irányadó.

4.
4.1.

HIRDETÉSEK
A résztvevő hajók kötelezhetők a Versenyrendezőség
meghatározott és biztosított hirdetés viselésére.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

NEVEZÉS
Nevezés: Orfűi Vitorlás Egyesület versenyirodája (Orfű, vitorlástelep)
Előnevezés: www.vitorlasnapok.hu oldalon
A nevezés ideje: 2019. augusztus 30-án 17 és 18 óra között.
Augusztus 31-én 08:30 és 09:30 óra között.
A versenyen csak felmért hajóval és aláírt vitorlával lehet részt venni. A
versenyen csak az a hajó vehet részt, amelynek felelősségbiztosítási
kötvényét nevezéskor bemutatták.
A nevezés díja 6.000,- Ft/fő, OVE tagok és ifi versenyzők nevezési díja
3.000,- Ft/fő. Ez már az MVSZ tagok kedvezményes díja.

5.4.
5.5.
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6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA, PARTI JELZÉSEK
A Versenyrendezőség a versenyzőket az OVE kikötőben a klubház
oldalán, hivatalos hirdetőtáblán, írásbeli közlemények útján
tájékoztatja.
A parti jelzéseket az OVE kikötő főárbocán tűzik ki.
VERSENYPROGRAM
A Versenyrendezőség hat (6) futam lebonyolítását tervezi.
Egy versenynapon legfeljebb négy (4) futam rendezhető.
Az utolsó versenynapon 15.00 óra után rajteljárás nem kezdhető.
Az első futam figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja 2019.
augusztus 31. 09:55 perc, a további futamok ráindítással következnek. A
további versenynapokon a napi első futamok figyelmeztető jelzésének
tervezett időpontja 09:55 perc, melynek esetleges változásáról a
Rendezőség minden versenynap előtt 20:00 óráig a hirdetőtáblán
hirdetmény útján tájékoztatja a versenyzőket.
Rajtsorrend a hirdetőtáblán közzétettek szerint.
VERSENYTERÜLET ÉS VERSENYPÁLYA
A Pécsi-tó gáttól az aqua parkig terjedő víz területen, az aktuális
szélviszonyoknak megfelelően.
Háromszög alakú pálya (1-es kódlobogó).
Virsli alakú pálya (2-es kódlobogó).
ÓVÁS
Óvási határidő: a napi versenyzés végét parton történő jelzés kitűzését
követő 30 perc.
Óvási díj nincs.
HIVATALOS HAJÓK
A versenyrendezésben közreműködő hajók RC feliratú lobogót viselnek.
A Versenybíróság hajóit, JURY feliratú lobogó jelzi.
A sajtó és médiahajóit, PRESS feliratú lobogó jelöli.
A nem hivatalos hajók a verseny ideje alatt a versenyterületen kizárólag
mentés céljából tartózkodhatnak.

11.
DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS
11.1. A díjkiosztó az utolsó futamot, illetve az óvási határidő lejártát követően,
a hivatalos hirdetőtáblán közölt helyen és időpontban kerül
megtartásra.
11.2. Osztályonként az 1-3 helyezettjei kerülnek díjazásra.
11.3. 6-nál kevesebb induló esetén az 1. helyezett tiszteletdíjban részesül.
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12.
SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA
12.1. 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. A versenyzők a nevezésükkel
kijelentik, hogy a verseny szabályait és feltételeit elfogadják, és azoknak
megfelelnek. Minden versenyző egyéni felelőssége dönteni a versenyen
való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS 4. szabály – Döntés a
versenyen való részvételről).
12.
MÉDIAJOGOK:
12.1. A versenyzők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a
verseny ideje alatt versenyrendezőség és a szponzoraik mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül bármikor készítsenek, használjanak, – időrőlidőre, saját belátásuk szerint bemutassanak róluk bármilyen
mozgóképet és élő, rögzített televíziós és más anyagokat.
13.
HAJÓK, VALAMINT AUTÓK TÁROLÁSA
13.1. A hajók tárolása a verseny időtartama alatt az Orfűi Vitorlás Egyesület
telephelyén, költségmentesen, a kijelölt helyen lehetséges.
13.2. Személygépjárművel az Orfűi Vitorlás Egyesület vitorlástelepének
sólyaterére csak ki- és berakodás céljából, korlátozott időtartamra
lehetséges behajtani, az autók tárolása a vitorlástelep parkolójában
történik.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Orfűi Vitorlás Egyesület
7677 Orfű, Dollár u. 12.
Honlap: www.orfusailing.hu
E-mail: ove@orfusailing.hu
Telefon: +36 20 938 2878

Jó szelet!
Versenyrendezőség
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Orfű Kupa szörfverseny
ORFŰ, Pécsi-tó - 2018. 08.30-09.01.

VERSENYKIÍRÁS
1.
1.1.
1.2.
•
•

BEVEZETÉS
A verseny helye és ideje: Orfű, Pécsi-tó - 2019. 08.30-09.01.
Nevezési kategóriák:
svertes
svertnélküli

2.
2.1.
2.2.

A VERSENY RENDEZŐJE
Rendező szervezet: Orfűi Vitorlás Egyesület
Versenyorvos: dr. Kádas Zsuzsanna

3.
3.1.
3.2.
3.3.

NEVEZÉS
Nevezés: Orfűi Vitorlás Egyesület versenyirodája (Orfű, vitorlástelep)
Előnevezés: www.vitorlasnapok.hu oldalon
A nevezés ideje: 2019. augusztus 30-án 17 és 18 óra között.
Augusztus 31-én 08:30 és 09:30 óra között.
A nevezés díja 6.000,- Ft/fő, OVE tagok és ifi versenyzők nevezési díja
3.000,- Ft/fő.

3.3.
4.
4.1.

VERSENYPROGRAM
A futamok száma a szél függvényében kerül meghatározásra.

5.
5.1.
5.2.

VERSENYPÁLYA
Bójával jelzett két kapu, melyeket belülről kell venni.
A körök száma egy, illetve megfelelő szél esetén kettő három lehet.

6.
6.1.

DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS
A díjkiosztó az utolsó futamot, illetve az óvási határidő lejártát követően,
a hivatalos hirdetőtáblán közölt helyen és időpontban kerül
megtartásra.
Kategóriánként az 1-3 helyezettje illetve a legjobb női és ifjúsági
versenyző kerül díjazásra.

6.2.
6.
6.1.

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA
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. A versenyzők a nevezésükkel
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kijelentik, hogy a verseny szabályait és feltételeit elfogadják, és azoknak
megfelelnek. Minden versenyző egyéni felelőssége dönteni a versenyen
való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS 4. szabály – Döntés a
versenyen való részvételről).
7.
7.1.

MÉDIAJOGOK:
A versenyzők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a
verseny ideje alatt versenyrendezőség és a szponzoraik mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül bármikor készítsenek, használjanak, – időrőlidőre, saját belátásuk szerint bemutassanak róluk bármilyen
mozgóképet és élő, rögzített televíziós és más anyagokat.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Orfűi Vitorlás Egyesület
7677 Orfű, Dollár u. 12.
Honlap: www.orfusailing.hu
E-mail: ove@orfusailing.hu
Telefon: +36 20 938 2878

Jó szelet!
Versenyrendezőség
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XXVI. Pécsi tó Kupa F5-M EUROPACUP
Magyar Forduló és Magyar OB
ORFŰ, Pécsi-tó - 2018. 08.30-09.01.

VERSENYKIÍRÁS
1.
1.1.
1.2.

BEVEZETÉS
Nemzeti szervezet: MMSZ.
A verseny helye és ideje: Orfű, Pécsi-tó - 2019. 08.30-09.01.

2.
2.1.
2.3.
2.4.

A VERSENY RENDEZŐJE
Rendező szervezet: Pécsi Ércbányász Modellező Klub
Versenybíró: Csóka László
Versenyorvos: dr. Kádas Zsuzsanna

3.
3.1.

VERSENYSZABÁLYOK
A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) 2017-2020 évben
érvényben lévő versenyszabályai (RRS), valamint a versenyutasítás.
Versenyrendszer: HMS 2007.
Előírások a rádiókkal kapcsolatban: min. 4 kristálypár kivéve 2,4 GHz
berendezést.

3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

NEVEZÉS
Nevezés: www.modellvitorlazas.hu/nevezes
E-mail: registration@modellvitorlazas.hu
Homepage: 2www.modellvitorlazas.hu
Nevezési határidő: 2019.08.29.
A nevezés díja: 10 Euro E/IOM vagy 3.000,- HUF
15 Euro Marblehead vagy 4500,- HUF.

5.
5.1.

VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA
A Versenyrendezőség a versenyzőket az OVE kikötőben a klubház
oldalán, hivatalos hirdetőtáblán, írásbeli közlemények útján
tájékoztatja.

7.
7.1.

VERSENYPROGRAM
2019.08.30. Péntek F5-E/One Meter
• 09:00 Regisztráció
• 09:30 Megnyitó
• 10:00 Első futam
• 16:00 Utolsó futam
• 16.30 Eredményhirdetés
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•

17:00 Vacsora

7.2.

2019.08.31. Szombat F5-M EK. Magyar Forduló, Magyar Országos
Bajnokság
• 09:00 Regisztráció
• 09:30 Megnyitó
• 10:00 Első futam
• 16:00 Utolsó futam
• 18:30 Vacsora

7.3.

2019.09.01. Vasárnap F5-M 09:00
• 09:00 Első futam
• 13:00 Utolsó futam
• 14:00 Eredményhirdetés

8.
8.1.
8.2.

ÓVÁS
Óvási határidő: a napi versenyzés végét parton történő jelzés kitűzését
követő 30 perc.
Óvási díj nincs.

9.
9.1.

DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS
Osztályonként az 1-3 helyezettjei kerülnek díjazásra.

10.
SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA
10.1. 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. A versenyzők a nevezésükkel
kijelentik, hogy a verseny szabályait és feltételeit elfogadják, és azoknak
megfelelnek. Minden versenyző egyéni felelőssége dönteni a versenyen
való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS 4. szabály – Döntés a
versenyen való részvételről).
11.
SZÁLLÁSLEHETŐSÉG:
11.1. A vitorlás telepen: ingyenesen biztosítanak sátor, lakókocsi helyet, az
Önkormányzatnak fizetendő üdülőhelyi díj és lakókocsi díj azonban
megfizetendő. Egyéb szálláson, a résztvevő külön intézése szerint,
http://orfu.hu/en/szallasok/ .
12.
MÉDIAJOGOK:
12.1. A versenyzők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a
verseny ideje alatt versenyrendezőség és a szponzoraik mindenféle
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ellenszolgáltatás nélkül bármikor készítsenek, használjanak, – időrőlidőre, saját belátásuk szerint bemutassanak róluk bármilyen
mozgóképet és élő, rögzített televíziós és más anyagokat.
13.
HAJÓK, VALAMINT AUTÓK TÁROLÁSA
13.1. A hajók tárolása a verseny időtartama alatt az Orfűi Vitorlás Egyesület
telephelyén, költségmentesen, a kijelölt helyen lehetséges.
13.2. Személygépjárművel az Orfűi Vitorlás Egyesület vitorlástelepének
sólyaterére csak ki- és berakodás céljából, korlátozott időtartamra
lehetséges behajtani, az autók tárolása a vitorlástelep parkolójában
történik.

Jó szelet!
Versenyrendezőség
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