Díjkiosztó:

2018. augusztus 18-én délután vagy 19-án délelött

Egyéb

A verseny az RRS G. Függeléke szempontjából
"B" kategóriás rendezvénynek számít.

rendelkezések:

A versenyen résztvevô hajóknak 2018. évre érvényes kötelezô biztosítással
és felmérési okmányokkal kell rendelkezniük.
A társadalmi programokról a versenyrendezôség a meghívóban tájékoztatja a résztvevôket.

Szavatosság

kizárása:

A versenysorozaton való részvétellel kapcsolatos,
illetve a verseny folyamán elôfordult vagy okozott
személyi és vagyoni károkért a versenysorozat
rendezôje, a versenyvezetôség és az abban résztvevô
személyek semmiféle felelôsséget nem vállalnak.

VERSENYKIÍRÁS
ALMÁDI KUPA
30–as CIRKÁLÓK

2018. augusztus 17 – augusztus 19.

Videoton Yacht Club
Balatonalmádi

23

8.
201

Jó szelet!

RENDEZÔSÉG

VERSENYKIÍRÁS
/Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség 2018 évre érvényes
Általános versenyutasításával/

Versenyprogram:
2018. augusztus 16.

A

verseny célja:

Önálló verseny rendezése a 30-as cirkáló

16.00

órától kikötôhelyek elfoglalása,

		

nevezés.

10.00

Pályaverseny I. futam

osztály részére

A

verseny helye:

Balatonalmádi

A

verseny ideje:

2018. augusztus 17. - augusztus 19

A

verseny rendezôje:

Videoton Yacht Club

2018. augusztus 18.

II. futam ráindítással

		

III. futam szélviszonyoktól függôen

9.30

Túraverseny

				

Versenyvezetô:
Versenybíróság

2018. augusztus 17.

				

Hegedûs Léna
elnöke:

2018. augusztus 19.

9.30

Tartaléknap

Erdôdy Györgyi

Versenyorvos:

Dr. Árkay Anna

Versenyszabályok:

A versenyen az RRS»1997-2018.»évi versenyszabályai,
a Magyar Vitorlás Szövetség által kiadott, 2018.»évre
érvényes Általános Versenyutasítás, az 2018.»évi

(A rendezôség saját belátása szerint megváltoztathatja az egyes versenyek sorrendjét.)
(a pályák leírását és teljesítésének módját
a kormányos értekezleten közöljük)

Versenynaptár kiegészítô rendelkezései, az MVSZ és a
Nagyhajós Osztályszövetségnek határozatai, valamint

Nevezés

helye:

az osztályelôírások érvényesek.

Óvásdíj:

5 000,- Ft

Videoton Yacht Club

Értékelés:

Az általános versenyutasítás idevonatkozó elôírása

8220 Balatonalmádi

szerint. Minden egyes verseny külön kerül értékelésre

Neptun u. 1-3.

Nevezés

Nevezés

ideje:

díja:

2018. augusztus 16-én 17.00 - 20.00 óráig

verseny végeredményének összevont értékelésébôl

Elônevezés: e-mailben 2018. augusztus 15-ig.

történik, úgy hogy versenyenként az egyes versenyek

Vagy online a viharrendszerben.

ben elért helyezések pontszámai összesítésre kerülnek.

12 000,- Ft/fô
a Magyar Vitorlás Szövetség tagjai részére
9 000,- Ft/fô

Versenypálya:

(pálya, túra), az összetett verseny értékelése a két

Díjazások:

Az egyes versenyek 1 - 3. helyezettje érem és kupa
díjazásban részesül, ugyanígy díjazzuk az összetett
verseny 1 - 3. helyezettjét. Az összetett verseny 1.

Balatonalmádi - Balatonkenese - Siófok közötti

helyezettje nyeri az

vízterületen esetenként kitûzött pályák.

Almádi Kupa Vándordíjat is.

