VERSENYKIÍRÁS
A verseny neve:
Széchenyi Regatta - vitorlás verseny, a Kalóz, és Finn osztályban
A verseny célja:
Minősítő verseny. Faktorszám.Kalóz: 1,2. Finn 1,0
A verseny helye és ideje: Fertő tó, 2014. július 5-6
A verseny rendezője: Fertő tavi Vitorlázó Egyesület
Versenyrendező:
Holló Dániel
VB elnök:
Dr. Márkus István
Versenyorvos:
Dr. Varró Gyula
Versenyszabályok:

A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) „A Vitorlázás
Versenyszabályai a 2013-2016. évekre” (továbbiakban Versenyszabályok), a
Magyar Vitorlás Szövetség 2014. évi Általános Versenyutasítása vitorlás
hajók versenyeire, az MVSZ 2014. évi versenyrendelkezései, valamint az
érintett hajóosztályok osztályelőírásai és a jelen versenykiírás érvényesek.

Nevezés:

A versenyirodában 2014. július 5-én 8,00 - 09,00 óráig.

Részvételi költség:

7.000 Ft/fő; az 1995. január 1-én és azután született versenyzőknek 3.500.Ft/fő.

Program:

Július 5-én:
10:00 órakor I. futam
további futamok ráindítással.
A verseny Öt (5) futamra tervezett.. (négy megrendezett futam után egy
kiejthető)
Rajtsorrend:

Finn:
Kalóz:

kiírt idő
kiírt idő:

Versenypálya:

UP-down pálya terelőbójával telepített rajt- és célvonallal, melyet a mellékelt
pályarajz szerint kell teljesíteni.

Pályajelek:

Felfújható sárga színű műanyag bóják, piros-fehér csíkozású rajt- és
célbóják. A valóságban a bójákon lévő számozás nem feltétlenül egyezik
meg a pálya rajzán lévő pályajelek számozásával.

Értékelés:

Az értékelésre vonatkozó előírásokat az MVSZ 2014. évre érvényes
Általános Versenyutasítása tartalmazza.

Óvás:

Óvást az aznapi futamok befejezése után a VB hajó partra érkezésétől
számított fél órán belül az ISAF előírásai szerint írásban kell a
versenybírósághoz benyújtani.

Díjazás:

az 1-3. helyezettek díjazásban részesülnek.

00 perc
05 perc

Díjkiosztó:

2014. július 6-án az utolsó futam partra érkezését követő 1,5 órán belül
a Fertő-tavi Vitorlás Szövetség telepén. Az időpont, illetve helyszín
esetleges változását a hirdetőtáblán közöljük.

Egyéb rendelkezések: A versenyen, illetve az azon való részvétellel kapcsolatos, vagy annak
folyamán előforduló, vagy okozott személyi és vagyoni károkért, vagy
károsodásokért a versenyt rendező klub, illetve az azokban résztvevő
személyek semmiféle szavatosságot, vagy felelősséget nem vállalnak. A
versenyen a résztvevők a saját felelősségükre és veszélyükre
vitorláznak. A versenyen résztvevő hajóknak megfelelő
felelősségbiztosítással kell rendelkezniük, melyet nevezéskor
igazolni kell, hiánya esetén a nevezés nem fogadható el. A
mentőmellény viselése az ifjúsági hajóosztályokban a szélerőtől
függetlenül kötelező.
Sopron, 2014. április 26.
Jó szelet !
Fertő tavi Vitorlázó Egyesület

VERSENYPÁLYA

Fertő tavi Vitorlázó Egyesület

Szélirány


--------- Cél





Széchenyi Regatta

--------- Rajt
Fertő tó

A bójakerülés sorrendje:
Kalóz, Finn:

Rajt - 1 - 2 – 3/4 - 1 - 2- 3/4 - Cél.

2014. július 5-6.

