VERSENYKIÍRÁS
CSVI KUPA
Utánpótlás Verseny
A verseny célja:

Csopaki Vitorlás Iskola Kupa Országos minősítő verseny a kiírt hajóosztályokban.

Verseny helye:
ideje:
faktorszám:

Csopak
2018. augusztus 18–19.
420-s 1.2
a többi osztály részére 1.0

Verseny résztvevői: A versenyre csak a sportágban leigazolt, érvényes sportorvosi engedéllyel
rendelkező belföldi versenyzők nevezhetnek. Külföldi versenyző akkor nevezhet, ha tagja valamely külföldi
egyesületnek.
Versenyszabályok: A versenyen a World Sailing „A Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2020. évekre.”
(RRS), az MVSz 2018. évre érvényes Versenyrendelkezései (VR), az MVSz Biztonsági Szabályzata,
valamint az érintett hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek. Érvényes az RRS P függelék (A 42. szabály
speciális eljárásai).
MVSZ által kiadott 2018.01.01-től érvényes „Általános Versenyutasítás és verseny rendelkezés vitorlás
hajók balatoni pályaversenyeihez” valamint a jelen kiírásban foglaltak együttesen érvényesek
A verseny rendezője:
Versenyvezető:
Versenybíróság elnöke:
Versenyorvos:

Procelero SE.
Czégai László
Hantó István
Dr. Prédl András

Nevezés helye:

CSVI csónakház irodájában

Ideje: 2018.08.17. 19 óráig és 2018.08.18. 8:00-8:30 óráig vagy a Vihar rendszerben.
A nevezési lapon minden versenyzőnél legyen feltüntetve a születési évszám, továbbá Laser osztályokban
az ISAFID. Az on-line nevezés akkor válik érvényessé ha legkésőbb a regisztrációs idő végéig a
versenyirodán a tényleges regisztráció megtörtént és a nevezési díj megfizetésre került.
Nevezési díj:
2000. január 1-én és az azután születetteknek 6.000.- Ft/fő, mindenki másnak 9.000.- Ft/fő
Résztvevő hajóosztályok és a rajtolás sorrendje:
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Tervezett futamok száma: 5 /öt/
A versenyrendezőség fenntartja magának a jogot, hogy az előírásoknak megfelelően minimum 6 nevezett
induló esetén rajtoltatja el a hajóosztályt.

Rajtolás időpontja:
1. futam 2018 augusztus 18. 10.00 óra további futamok ráindítással.
további futamok augusztus 19. 10.00 óra
A verseny vezetősége fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő szélviszonyok esetén egy
versenynapon négy futamot rendezzen.
Versenypálya:
A futamok a Csopak előtti vízterületen, elhelyezett bójákkal kialakított négyszög alakú pályán kerülnek
megrendezésre, telepített rajt és célvonallal.
A pálya teljesítése, kerülési sorrend: A versenyvezetőség nevezéskor a hirdetőtáblán teszi közzé.
Pályajelek: Sárga színű, felfújt, műanyag bóják,
Rajt: rendező hajó és a narancs színű lobogóval ellátott lee bója között
Cél: befuttató hajó és narancs színű lobogóval ellátott bója között
Edzők, csapatvezetők, kísérő motorosok: Nevezéskor meg kell adni az edzők, csapatvezetők és
kísérőmotorosok nevét és kísért versenyzők rajtszámait. Egy kísérőmotoros legfeljebb tíz, azonos pályán
versenyző hajó felügyeletét vállalhatja.
Értékelés: A verseny már egy futam befejezése esetén is érvényes. Az MVSZ előírásai szerint 4 vagy több
érvényesen megrendezett futam esetén egy futam kiejthető. Három futamból nincs kieső. Értékelés az
RRS “A” függelék szerint, és 2.2. pontjában foglalt “Legkisebb pontrendszer” szerint.
Díjazás: Osztályonként az I-III. helyezettek.
Díjkiosztás:
Helye: Csopak, idejét hirdetőtáblán közli a versenyvezetőség.
Óvás: Óvást a futamok befejezése után a VB hajó partra érkezésétől számított fél órán belül -az ISAF. 60.
pontjának előírásai szerint- írásban kell a VB-hez -a versenyirodára benyújtani. Óvási díj nincs.
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 nevezési díj
befizetésével kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit elfogadják és azoknak megfelelnek.
Médiajogok: A nevezők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt
Versenyrendezőség vagy megbízottjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, bármikor készítsenek róluk
bármilyen mozgó- és állóképfelvételeket, drónfelvételeket és más anyagokat, melyeket a
versenyrendezőség korlátlanul felhasználhat, nyilvánosságra hozhat, értékesíthet, illetve továbbadhat
harmadik személyeknek.

MINDEN RÉSZTVEVŐ SAJÁT VESZÉLYÉRE ÉS FELELŐSSÉGÉRE VITORLÁZIK!

Jó szelet!
VERSENYVEZETŐSÉG

