ESTERHÁZY-REGATTA
VERSENYKIÍRÁS
Fertő tó 2017. június 17.

A verseny célja:

Nyílt verseny az egytestű kajütös hajóosztályokban.

A verseny támogatója:

Eszterháza Központ

A verseny időpontja:

2017. június 17 (tartaléknap június 18).

Rendező:

Fertő tavi vitorlás Szövetség.

Versenyvezető:

Friedl Mihály

A versenybíróság elnöke: Abdai Kriszta
Versenyorvos:

orvosi ügyelet

A verseny résztvevői:

A versenyen részt vehet minden megfelelő engedéllyel rendelkező egytestű
kajütös vitorlás hajó, amelynek érvényes felelősségbiztosítása van, és
amelynek kormányosa érvényes hajóvezetői igazolvánnyal rendelkezik.

Nevezés:

A helyszínen, a Fertő tavi Vízitelepen, a Fertő tavi Vitorlás Szövetség vitorlás
kikötőjében 2017. június 17-én 08,00-10,00 óra közt.

Nevezési díj:

5000 Ft/hajó (kormányos + 1 fő legénység). További résztvevők nevezési
díja: 2500 Ft/fő.

A verseny programja:

2017.06.17. 08:30-10:00 óra: Nevezés, regisztrálás, yardstick szám
megállapítása.
11:00: Megnyitó.
13:00: Első futam rajtja. Ráindítással: 2. futam. Futamok száma: 2 (kettő).
Tartaléknap kedvezőtlen időjárás esetében: 2017.06.18. Díjkiosztó:
2017.06.17. 18:00 óra.
A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (World Sailing) a „Vitorlázás
Versenyszabályai 2017-2020.” (továbbiakban Versenyszabályok) MVSZ
2017. évre érvényes Általános Versenyutasítása és Versenyrendelkezései, az
MVSZ Biztonsági Szabályzata érvényesek. A versenyen hátszélvitorlát vagy
blisztert használni tilos!

Versenyszabályok:

Rendező motorosok:

A rajt-cél hajó a rajtnál és a célba futásnál narancssárga színű lobogót visel,
versenyrendező motorosok fehér színű, „R” feliratú lobogót viselnek.

Versenypálya:

A verseny a Fertő tó magyarországi vízterületén, a Fertőrákosi-öbölben
kihelyezett, bójákkal kialakított terelőbólyás „virslipályán” kerül
megrendezésre a mellékelt pályarajz szerint. Mivel kedvezőtlen szélirány
esetén nagyon rövid pálya kitűzésére lenne csak lehetőség, a rendezőség
kétféle bólyakerülési sorrenddel indíthat futamot, melyet az előkészítő
jelzéssel együtt felhúzott kettes vagy hármas kódlobogó jelez. Pályajelek:
felfújt narancsszínű műanyag bóják

Rajt-cél vonal:

A versenyrendező hajó árboca és a rajt-cél bója közötti vonal. (A rajt-cél bója
egy piros-fehér kockás lobogóval ellátott bója). Célba futáskor a
versenyrendező-hajó kék lobogót visel.

Rajtjelzések:

00:00
00:01
00:04
(duda)
00:05

Futamidő korlátozás:

figyelmeztető összevont NH osztálylobogó 1 hangjelzés
előkészítő
Code „I vagy P” fel
1 hangjelzés
1 perces
Code „I vagy P” le
1 hangjelzés
rajt

osztálylobogó le

1 hangjelzés.

Az elsőként célba érő hajó futamidejének 1,5-szerese.

Óvás:

Óvást a rajt-cél hajó partra érkezésétől számított fél órán belül – az MVSZ
2017. évi Általános Versenyutasításában előírtak szerint – írásban kell a
Versenybírósághoz a versenyirodán keresztül benyújtani.

Értékelés:

A résztvevő hajók módosított futamideje az érvényben levő „2017Yardstickzahlen-Flachwasser” alapján megállapított előnyszám szerint kerül
kiszámításra. Pontszámítás az RRS „A” függelék A 4.1. pontjában foglalt
„Legkisebb pontrendszer”, valamint az MVSZ 2017. évi Általános
Versenyutasítása 15. pontja szerint. Amennyiben egy hajó már a 2016-os
Eszterházy regattán indult, automatikusan az akkori pontszámításkor használt
yardstickszámmal kerül kiértékelésre.

Díjak:

Az I-VI. helyezettek kupát és oklevelet kapnak. A verseny valamennyi
résztvevője emléklapot kap.

Díjkiosztó:

2017.06.17. 18:00 óra. (várható idő)

A szavatosság kizárása:

A versenyen a résztvevők saját felelősségükre vitorláznak. A versenyen,
illetve az azon való részvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló
vagy okozott személyi sérülésekért – beleértve az esetleges elhalálozást is –
és vagyoni károkért vagy károsodásokért a versenyt rendező szervezet, illetve
az azokban résztvevő személyek semmiféle felelősséggel nem tartoznak. A
versenyen résztvevő hajóknak kötelező felelősségbiztosítással kell
rendelkezniük. MINDEN RÉSZTVEVŐ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE ÉS
VESZÉLYÉRE VITORLÁZIK!

Jó szelet!
Rendezőség
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VITORLÁS VERSENYPÁLYA
REGATTABAHN
Esterházy-Regatta
2017.06.17.

------------
 Start - Cél

Bójakerülés:

„2” kódlobogó esetén
Rajt – 1 – 2 – 3 – 1 –2 - 3 – Cél
Könnyen megjegyezhető: két színű zászló, két teljes kör.

„3” kódlobogó esetén
Rajt – 1 – 2 – 3 – 1 –2- 3 – 1 - 2 - 3-Cél
Könnyen megjegyezhető: három színű zászló, három teljes kör.
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