Versenykiírás
Őszi Regatta, YS Tropyh 2017.
A verseny helye, ideje:
A verseny rendezője:
Felelős rendező:
Versenybíróság elnöke:

Balatonkenese, 2017. október 21.
KMP Vízisport Egyesület
Dávid Júlia
Pay’r Egon

1. A verseny célja:
Túraverseny nagyhajós osztályok részére. A versenysorozat a YS Trophy egyik állomása is egyben,
Túraversenyen
résztvevő
hajóosztályok:
YSI,
YSII,
YSIII
osztályok
részére.
2. Szabályok:
A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban: RRS) meghatározott szabályok szerint rendezik. A
meghatározás szerint szabályok a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései (továbbiakban: VR) és
Reklámszabályzata is, valamint az induló hajóosztályok osztályszabályzatai.
A versenykiírás az Országos Yardstick Trophy - OPEN Kupasorozat – 2017. évi versenykiírásával együtt érvényes.
3.Részvételi jogosultság: A versenyen a benevezett személyeknek nem szükséges leigazolt és versenyengedéllyel
rendelkező személyeknek lenniük. A hajó vezetője rendelkezzen a megfelelő és érvényes hajóvezetői engedéllyel.
4.Nevezés:
Balatonkenesén, a Kenese Marina-Port Klubházban, október 21-én, 8:30–9.30-ig. Előnevezés e-mailen:
david.julia@sailforyou.hu e-mail címen.
Az előnevezés akkor válik érvényessé, ha a nevezési időben a versenyirodán:
- bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló irat,
- a csapat képviselője aláírásával igazolja a nevezést,
- a nevezési díj kiegyenlítésre kerül.
5.Nevezési díj:
5 000 Ft versenyzőnként. A Magyar Vitorlás Szövetség versenyengedélyes versenyzői, vagy pártoló tagjai, a
nevezési díjból 1.000.- Ft kedvezményben részesülnek, tehát az ő nevezési díjuk 4 000 Ft.
Az 1999. január 1-jén és azután született versenyzők után 50%-kal csökkentett díjat kell fizetni. A 2005. január 1-jén
és azután született versenyzők (mocók) nevezési díjat nem fizetnek. A KMPVSE klubtagjai részére a nevezési díj 3
500 Ft.
6.A versenyzők tájékoztatása, parti jelzések:
A Versenyvezetőség a Versenyiroda mellett lévő hirdetőtáblára kifüggesztett közlemények útján tájékoztatja a
versenyzőket.
7.Túraverseny versenypálya:
Balatonkenese - Balatonaliga - Balatonkenese - Balatonalmádi - Balatonkenese. A Balatonaligánál és
Balatonalmádinál lévő pályaj jobb kéz felől kerülendő, míg a Balatonkenesén lévő pályajelet bal kéz felől kell venni.
Pályarövidítés lehetséges. Limitidő: 16:00 óra
8.Túraverseny pályajelek: Felfújt sárga ill. piros bóják.
Háromperces szabály: Bőszeles vitorlákat (spinakker, genakker, bliszter) csak a rajtlövés után három perccel
szabad felhúzni.
9.Túraverseny versenyprogram: Első figyelmeztető jelzés: 10:50 h
10.Óvások: A Versenyvezetőségi hajó partra érkezését követő egy órán belül.
11.Túraverseny értékelése és díjazása:
YSI, YSII, YSIII kategória szerinti besorolásban értékeljük az 1-3. helyezett csapatokat, akik érem, ill. az első
helyezettek pedig kupa díjazásban részesülnek.
12.Díjkiosztó: A futamok után lesz.
13.Felelősség kizárása: A verseny rendezősége nem vállal felelősséget sem a hajók, sem a versenyzők versenyre
való alkalmassága tekintetében. Úgyszintén nem vállal felelősséget és szavatosságot a versenyen előforduló
balesetek és anyagi károk vonatkozásában. A versenyzők a nevezésükkel kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit
elfogadják és azoknak megfelelnek.
JÓ SZELET!
Dávid Júlia
versenyvezető
+ 36 20 9160504
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