HUNGÁRIA YACHT CLUB KUPA

PÉNZDÍJAS
VERSENY

AZ
OPITIMIST
OSZTÁLY
RÉSZÉRE

Balatonfüred 2015. május 1-3.
Verseny rendezője: Hungária Yacht Kft
és a Hungária Yacht Club SE (HYC)
VERSENYKIÍRÁS és VERSENYUTASÍTÁS
Felelős rendező: Gömbös Lóránd · Versenybíróság elnöke: Szalontai Tamás · Versenyorvos: Dr. Sarkadi Hunor

HUNGÁRIA YACHT CLUB KUPA
1. Szabályok
1.1

A verseny az ISAF 2013-2016 Vitorlázás Versenyszabályai által meghatározott szabályok, valamint

1.2

Az MVSZ 2015-re kiadott Általános Versenyutasítása,a jelen Versenykiírásban megadott módosításokkal, továbbá az
MVSZ által kiadott „Reklámszabályzat”, „Versenyrendelkezések” és

1.3

a résztvevő hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek

1.4

Dragon osztályban, az osztályelőírás szerinti legénységi súlyhatár a 87. szabály alapján nem kerül alkalmazásra.

2. Hirdetések
2.1

A hirdetések az MVSZ reklámszabályzata szerint vannak korlátozva

3. Jogosultság és nevezés
3.1

A versenyen a Dragon, és Optimist osztályok összes hajója indulhat

3.2

A jogosult hajók a mellékelt nevezési lap kitöltésével és a nevezési díj kifizetésével,
a Hungária Yacht Kft BBRT 10102086-47499800-01000000 bankszámlájára való átutalással (a megjegyzés rovatban kérjük
feltüntetni „nevezési díj”), vagy nevezéskor a helyszínen nevezhetnek.
Nevezés e-mailen a gombos@tracon.hu címen folyamatosan, vagy a HYC telephelyén (Balatonfüred Zákonyi F. u. 6.)
személyesen regisztrációkor.

4. Nevezési díjak
4.1

optimist osztályban:3200 Ft/fő
dragon osztályban: 6200 Ft/fő

5. Időbeosztás
5.1

Regisztráció és nevezés 2015. április 30-án 18-21h között

5.2

2015. május 1-3 futamok

5.3

futamok száma: 9

5.4

Az első futam tervezett figyelmeztető jelzése 2015. május 1. 9h 55

5.5

A napi első futam előtt a rajthajónál jelentkezni kell.

5.6

Az óvási szándékot a célhajónál be kell jelenteni. Óvólobogó viselése kötelező.

6. Felmérés
6.1

Minden hajónak rendelkezni kell az ISAF vagy tagszervezete által kiállított felmérési bizonyítvánnyal, amit a versenyrendezőség kérésére be kell mutatni.
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7. Versenypálya és versenyutasítás módosítása,
7.1

A pályarajz és a versenyutasítás esetleges változásai a regisztráció ill. a nevezés helyén átvehető, valamint kifüggesztésre
kerül a hivatalos hirdetőtáblán, olvasható és letölthető lesz A verseny honlapjáról (www.hyc.hu) legkésőbb 2015. április
30-án 16h órától

8. Verseny területe
8.1

Balatonfüred előtti vízterület

9. Pályák
9.1

Cirkáló hátszél pálya, a mellékelt pályarajzokon megadottak szerint, az OP osztálynak betétbójákkal, legkésőbb az előkészítő jelzéssel együtt: jelzésre kerül, hogy melyik pályát kell vitorlázni a következők szerint
kód 1 = 1-es pálya
kód 2 = 2-es pálya

10. Büntetések
10.1

A dragon osztálynak a 44.1 szabály oly módon változik, hogy a két fordulós büntetés helyett egy forduló büntetést kell
végezni.

10.2

A versenyen a „P” függelék a 42. szabály különleges eljárásai alkalmazásra kerülnek.

10.3

Ha a Versenybíróság a vízen egy vagy több hajó szabálytalanságát észleli, ezt code „B” lobogó felmutatásával és sípszóval
jelzi. Ez azt jelenti, hogyha az óvási határidőn belül nem érkezik az esetről óvás, a Versenybíróság nyújthat be óvást a szabálytalannak vélt hajókkal szemben.

11. Értékelés
11.1

a legkisebb pontrendszer szerint

11.2

a) 1 érvényesen befejezett futam szükséges a verseny érvényességéhez
b) Amikor 4-től 7-ig számú érvényesen befejezett futam van, egy hajó pontszáma – a legrosszabb futam pontszámának
kiejtésével számolt – összes pontjának összege, ha 8-9 számú érvényesen befejezett futam van, egy hajó pontszáma – a
legrosszabb kettő futam pontszámának kiejtésével számolt – összes pontjának összege

12. Kísérőmotorosok
12.1 Az optimist hajóosztályokban a hajóknak az előírásoknak megfelelően kísérőmotorost kell biztosítani

13. Hajók tárolása
13.1

A dragon osztály részére a HYC biztosít a verseny ideje alatt kikötőhelyet. Az optimist hajóosztály részére a BYC balatonfüredi telepén is van lehetőség tárolásra, mert a HYC telepén csak egy, nem túl jó vízre tételi lehetőség van
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14. Kiemelési korlátozás
14.1

Nincs. Ez a pont megváltoztatja az általános versenyutasítás 23.1 pontját

15. Rádiókapcsolat
15.1.

Vészhelyzet kivételével, egy hajó sem adhat le és nem vehet olyan rádióadást versenyben, amely nem érhető el minden hajó
számára. Ez a megkötés a mobiltelefonokra csak a hajó versenyeredményét, befolyásoló, versenyzéssel összefüggő hívások
esetén érvényes. Ez a pont megváltoztatja az általános versenyutasítás 24.1 pontját

15.2.

A dragon osztály nemzetközi osztályelőírás 11.11 pontja értelmében VHF rádiókapcsolat megengedett. A 72-es csatornán keresztül a versenyrendezőség informálhatja a versenyzőket a rendezéssel kapcsolatban, pl: rajteljárás várható ideje,
verseny félbeszakítása, halasztás stb. információkról, amelyek csak tájékoztató jellegűek. Továbbra is a látható jelzések
a mérvadók, esetleges félreértések, félrehallások stb. nem képezhetik óvás alapját.

16. Díjazás
16.1.

A versenyen résztvevő osztályok helyezettjei díjazásban részesülnek

16.2.

Optimist I. II. osztályokban a helyezettek kupát kapnak. Továbbá az első díj 25.000 Ft, második díj 15.000 Ft, harmadik
díj 10.000 Ft, negyedik-hatodik díj 3000 Ft Az első-harmadik helyezettek díjait min. 6, a negyedik-hatodik helyezett díjait
csak min. 10 induló esetén adjuk ki.

16.3.

Dragon osztályban az első három helyezett kupát kap

17. Felelősség elhárítás
17.1

Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen. Lásd a 4. szabályt (Döntés a versenyen való részvételről). A rendező nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért, sérülésért vagy halálért, ami a versenysorozaton való részvétellel
kapcsolatban, azt megelőzően, annak tartama alatt, vagy annak befejezését követően történik

18. Biztosítás
18.1

Mindegyik résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes harmadik fél részére szóló felelősség-biztosítással,

19. További információ
19.1

További információ a 06 30 944 1325 telefonszámon és a HYC honlapján ( www.hyc.hu )

Jó szelet!
Versenyrendezőség

