A verseny célja:

Versenylehetőség biztosítása a Keszthelyi-öbölben

A verseny helye:

Magyarország, Balaton, Keszthely

A verseny ideje:

2018.08.19-20.

A verseny résztvevői:

A verseny rendezői:

Bárki, aki szeretné kipróbálni önmagát, hajóját, legénységét
versenyhelyzetekben
( „A „ kategóriás vitorlás kishajók esetén szükséges vezetői engedély)
Keszthelyi Yacht Club

A verseny felelős rendezője: Kayser Miklós
A VB elnöke:

Regényi Zsolt

A verseny orvosa:

Dr. Niklai Erzsébet

Alkalmazott szabályok:
Az ISAF RRS (2017-20.) Versenyszabályai és azok mellékletei,
az MVSZ által kiadott 2018-ra érvényes Általános Versenyutasítás és Versenyrendelkezései
vitorlás hajók balatoni pályaversenyeihez, az adott osztály osztályelőírásai és jelen verseny
Versenyutasítása.
A nevezés helye:

Keszthelyi Yacht Club , Csárda u. 13. Versenyiroda

A nevezés ideje:

2018.08.18. 18-20:00, 2018.08.19.09-11:00, 2018.08.20. 8-9:00

Előnevezés:

2018.08.08-15. között az info@takacs.hu címre.
E-mailben visszaigazoljuk és megadjuk a befizetéshez szükséges
adatokat. Befizetési határidő: 2018.08.16.

A nevezés díja:

2018.08.19-re: 2500 Ft/ fő, 2018.08.20-ra: 3000 Ft/ fő
Együttes nevezés esetén: 5000 Ft/ fő
2000.01.01. után születettek a fenti díjak felét fizetik.
Előnevezésnél: -500 Ft/fő

Résztvevő hajóosztályok : YS-I; YS-II; YS-III; kishajók
A verseny menete:
2018.08.19. Időmérő verseny.
12:00-16:00 között a Balatonmáriafürdői kikötő előtti kitűzött rajtvonalon áthaladva a
szervezők feljegyzik a nevezett hajók áthaladás idejét, majd a keszthelyi célban a befutás
idejét. A kettő közötti idő alapján kerül kihirdetésre az eredmény. A megadott rajtidőn belül 3
lehetősége van egy hajónak az újra rajtolásra. Befutási limit: 17:30!!
2018.08.20. 1. futam
10:00 Pályaverseny ( YSI-II-III.; kishajók)
A versenypálya a versenyiroda hirdetőtábláján.
2018.08.20. 2. futam
Túraverseny
A pályaverseny befutója után ráindítással, minden osztálynak egyszerre. Az útvonal a
versenypálya kiírásával együtt a hirdetőtáblán.
A pálya és a túraverseny együtt kerül értékelésre.
Óvási határidő:
A napi futamok befejezése után a Célhajó hajó partra érkezésétől
számított egy óra.
Díjazás:

Mindkét napon hajóosztályonként az első három helyezett díjazásban részesül,
valamint az időmérő verseny abszolút győztese különdíjat kap.

Parti programok: 2018.08.19. 19:00 Időmérő eredményhirdetése
2018.08.20. 17:00 A pályaverseny és a túraverseny eredményhirdetése
Szavatosság kizárása:
A versenyen a résztvevők saját felelőségükre és veszélyükre vitorláznak. A
versenysorozat alatt akár a vízen, akár a parton bekövetkezett személyi
sérülésért vagy anyagi kárért a Rendezők felelősséget nem vállalnak.

Jó szelet!
Rendezőség

