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A verseny célja: 

     Verseny az ÉPÍTŐK KUPÁK elnyeréséért. 

      Országos minősítő verseny a kiírt hajóosztályokban. 

      Versenylehetőség nemzetközi szinte 

       

  
 

A verseny helye és ideje: 

 

     Agárd, 2019. okt.5-6. 

 

A verseny rendezője: 

 

     ALBA REGIA SC. Vitorlás Szakosztály 

 

Felelős rendező: 

 

      Sipos Péter 

 

       

 

Versenyorvos: 

 

    Dr. Jancsó Miklós 

 

Nevezés helye, ideje: 

 

    Agárd AR SC versenyiroda. 2019.10.5. 8-8,30 óra között. 

 

A verseny résztvevői: 

 

A sportágban leigazolt, érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező belföldi illetőségű 

versenyzők. Külföldi indulásának feltétele, külföldi egyesületi tagság. 

 

 

 



 

Nevezési díj: 

      

      MVSZ tagoknak felnőtt és junior versenyzőknek 12.000,-Ft/fő 

      1999. január1-én és azután született ifjúsági és serdülő versenyzőknek 6.000,-Ft/fő 

       VVSZ tagok 50% kedvezményben részesülnek. 

 

Résztvevő hajóosztályok és rajtsorrend: 

 

     FINN                                 megadott idő          00 perc 

     LASER                             megadott idő           03 perc 

     KALÓZ                               megadott idő           06 perc   

     L RADIÁL                        megadott idő          09 perc 

     L 4,7                                  megadott idő          12 perc 

     OPTIMIST                        megadott idő          15 perc 

      

 

Tervezett futamok száma: 6 (hat) 

 

Rajtolás időpontja: 

 

      1.   futam 2019. okt.5. 10 óra 

A további futamok ráindítással. 

 

Versenypálya: 

 

A Velencei-tó Gárdony előtti nagytisztásán bójákkal kialakított olimpiai jellegű háromszög 

alakú pálya, telepített rajt és célvonallal. 

 

A pálya teljesítése: 

 

FINN, Laser, Kalóz 

 Rajt – cirkáló – raum –raum 

- cirkáló –hátszél 

- cirkáló –hátszél 

- félszél –Cél 

 

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

 

L Radiál L 4,7, 

 Rajt – cirkáló –raum – raum 

- cirkáló – hátszél 

- félszél – Cél 

 

Bóják szerint: Rajt -1-2-3-1-3- Cél 

 

 

 

 

Optimist: 



 Rajt – cirkáló – hátszél (betétbója) 

- cirkáló – hátszél –félszél – Cél 

 

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

 

Óvás: 
Óvást a napi futamok befejezése után, a verseny vezetőségi hajó partra érkezésétől 

számított fél órán belül az RRS 60. pontjának előírásai szerint – írásban kell a VB-hez a 

versenyirodán keresztül – benyújtani. 

 

Óvási díj: nincs 

 

Értékelés: 
Az MVSZ előírásai szerint 4 érvényesen megrendezett futam esetén egy futam kiejthető. 

Három futamból nincs kieső. Az RRS „A” függelék szerint és 2.2 pontjában foglaltak 

„Legkisebb pontrendszer” szerint. 

 

Díjazás: 

Osztályonként  az I. helyezett elnyeri a ÉPÍTÖK Kupát, a többi helyezett 

éremdíjazásban részesül. 

 

Díjkiosztás: 
A verseny befejezése után. 

Helyét és idejét a versenyrendezőség hirdetőtáblán közli. 

 

Versenyszabályok a versenyen: 
 az ISAF érvényben lévő szabályai, 

VVSZ Általános Érvényű Versenyutasítás 2018. előírásai. 

valamint a jelen kiírásban foglaltak együttesen érvényesek. 

 

Szavatosság kizárása: 
A verseny folyamán előforduló, vagy okozott személyi és vagyoni károkért a 

versenyrendezőség felelősséget, vagy szavatosságot nem vállal. 

 

Minden résztvevő saját veszélyére és felelősségére vitorlázik! 
 

Agárd, 2019. aug.27.    

 

  JÓ SZELET! 

             (Versenyrendezőség) 

 

       

 

 

  

  

  


