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A rajtjelzést követő 30 perc eltelte után rajtoló vitorlás, „el nem rajtolt
hajó”-ként, DNC-vel kerül értékelésre. A Tihanyi-szorosban a
menetrendi hajóknak és kompjáratoknak útjoguk van. A versenyzők
időben gondoljanak a kitérés módjára és lehetőségeire!
A versenyvezetőség a hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás
miatt jogosult a rajt halasztására, vagy törlésére.

VERSENY CÉLJA: Nagyhajós túraverseny a résztvevő hajóosztályok számára.
VERSENYRENDEZŐ:
versenyvezető:
óvási bizottság elnöke:
versenyorvos:

TIHANYI YACHT CLUB SE
Damokos László
Mészáros Mátyás
Dr Kovács Rita

HAJÓOSZTÁLYOK: A 11 mOD és az MVSZ 2018. évi Versenyrendelkezéseiben felsorolt
Yardstick osztályok I-II-III. kategóriába sorolt hajótípusok. A
versenyen érvényes hajólevéllel nem rendelkező hajók nem
indulhatnak.
SZABÁLYOK:
A versenyt a WS 2017-20. évekre érvényes versenyszabályai,
az MVSZ 2018. évi Versenyrendelkezései, az Általános Versenyutasítás ajánlásai, a Hírdetési Szabályzata valamint az egyes
hajóosztályok Osztályelőírásai és egyéb szabályzatai szerint
rendezzük.
NEVEZÉS HELYE: Tihanyi Yacht Club vitorlás kikötő 8237 Tihany, Rév u. 7.
IDEJE:
2018. 08. 17. 17:30-22:00 óráig, és 2018. 08. 18. 07:00-08:30 óráig.
Előnevezésre a Vihar rendszeren keresztül van lehetőség, a
nevezési díjat a TYC SE 11701004-20219891 (OTP Bank)
bankszámlájára történő utalással/befizetéssel lehet kiegyenlíteni.
FELTÉTELE:
Érvényes
versenyengedély,
sportorvosi
igazolás,
érvényes
hajólevél és felelősségbiztosítás (valamennyit ellenőrizzük!).
DÍJA:
Felnőtt versenyzők részére a nevezési díj:
4.500
Ft/fő,
ifjúsági versenyzők részére a nevezési díj:
1.500
Ft/fő,
serdülő versenyzők (mocók) részére a nevezés ingyenes.
VERSENYPÁLYA: A tihanyi horgászkikötő előtti vízterületen kitűzött rajtvonal, utána
áthaladás a Tihany-révnél kezdődő hajózási útvonalon, (a jelző bójasor
betartása ajánlott) majd a Hajógyári-öbölben elhelyezett 1.sz. bója
vétele után hasonló módon a Bázsai-öbölben kitűzött (Sajkod strand)
2. sz. bója megkerülése után befutó a rajt helyén. A pályajelek
elhagyása jobbkéz felől történik.
PÁLYAJELEK: Citromsárga színű, zömök, hengeres, műanyag felfújt bóják.
Pályamódosítás és pályarövidítés nincs.
RAJTELJÁRÁS: Rajteljárás valamennyi hajóosztály számára:
Figyelmeztető jelzés (Code V + hangjelzés): 08. 18-án
950-kor.
Előkészítő jelzés (Code P + hangjelzés)
955-kor.
1 perces jelzés (Code P levonása + hosszú hangjelzés)
959-kor.
Rajt valamennyi hajóosztály számára (Code V le +hangjelzés) 1000-kor.
Korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi szabályosan rajtoló hajót
kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is!
FONTOS: A rajteljárás ideje alatt sem hátszélvitorla, sem blister nem használható,
a rajtjelzés után 3 perccel a rendezőség egy hangjelzéssel engedélyezi
a bőszeles vitorlák felhúzását.

FUTAMIDŐ:

Az utolsó érvényesen célba ért hajó befutási ideje: 2017. 08. 18. 1600.
Az eddig az időpontig be nem érkezett hajókat a versenyrendezőség
célba nem ért, DNF jelzéssel értékeli.

ÓVÁS:

Óvást beadni a versenyen utolsóként célba ért hajó befutási időpontját
követő 60 percen belül lehet. Óvási díj nincs.
Az egyes Yardstick kategóriákban a korrigált idő alapján számított
eredménylista alapján.
A versenyvezető hajó futam utáni partra érkezését (illetve az esetleges
óvástárgyalásokat) követő kb. 1 óra múlva (~1730 órakor).
A 11mOD és az egyes Yardstickszám alapján besorolt osztályok első
három helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, az első helyezett
egységek kormányosai emléktárgy díjazásban is részesülnek.

ÉRTÉKELÉS:
DÍJKIOSZTÓ:
DÍJAZÁS:

PROTOKOLL:

A TYC SE jóvoltából a versenyzőket 2018. 08. 18. 1830-kor
bogrács-partyn látjuk vendégül a “Szigeten”.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
Előnevezni 2017. 08. 18. 1630-ig az MVSZ Vihar rendszerének igénybevételével is lehet. A
helyszíni nevezés kizárólag a nevezési lap kitöltésével és aláírásával történhet.
A versennyel-, az azon való résztvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló, illetve
bárki által okozott személyi és vagyoni károkért a rendezőség, illetve a rendező klub
felelősséget nem vállal! A rendezőség a versenyre érkezés és onnan távozás közben kísérő
motorost nem biztosít, a verseny ideje alatti mentési feladatokat két rendezőmotoros látja el.
A versenyre nevezett hajók péntek 1700-tól a vasárnap 1200-ig díjmentesen köthetnek ki a
Tihanyi Yacht Club kikötőjében.
A Versenyszabályok 4.1 pontja értelmében aversenyen mindenki saját felelősségére
vitorlázik!

JÓ SZELET KÍVÁNUNK!

TIHANYI YACHT CLUB SE

