
          

                           

QUANTUM J/24 Pénteki Tréning sorozat 2015 
a BRAVO BOATS, a BYC és a KREDENC BORBISZTRÓ támogatásával 

A Pénteki Tréning versenyszabályai 
 
 
A PÉNTEKI TRÉNING SOROZAT megrendezésének a célja: 
Versenykörülményekhez leginkább hasonlító edzéslehetőség biztosítása a J/24 osztályban versenyző egységek részére, a 
2017-es Balatonfüredi J/24 Európa Bajnokságra történő sikeres felkészülés jegyében. A „QUANTUM Pénteki Tréning 
sorozat 2015” hat tréning alkalomból és egy Pénteki Tréning Döntő versenyből áll. Jelen szabályok csak a „Pénteki 
Tréning sorozat 2015” edzéseire vonatkoznak. A Döntőre önálló versenykiírást adunk ki! 
A versenykiírás a Nemzetközi J/24 Osztály osztályelőírásával, valamint a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF) a „Vitorlázás 
Versenyszabályai 2013-2016”, az MVSZ 2015. évre érvényes Általános Versenyutasítása és Versenyrendelkezések 
dokumentumaival együtt érvényes. 
 
A Pénteki Tréningek helyszíne:  
Balatonfüred, BYC és a Balaton keleti medencéje 
 
A Pénteki Tréningek időpontjai:  
2015. május 15.  -   2015. június 5., 26.  -  2015. július 17., 31.  - 2015. augusztus 7. 
 
PÉNTEKI TRÉNING 2015 DÖNTŐ:  
2015. szeptember 12-13.  
 
Az edzés/verseny rendezője:  A Magyar J/24 Osztályszövetség és a Balatonfüredi Yacht Club  
Felelős edző/rendező: Rauschenberger Miklós  
  
Nevezés: Nevezni az erik@hercsel.hu e-mail  címen lehet, illetve a BYC-ben a helyszínen személyesen a verseny napján 
14.00 – 15.00 között  
A nevezési díj: 

- az egész sorozatra, előre megfizetve: 60.000.- Ft/ egység (ez a díj a döntőn történő részvétel díját nem 
tartalmazza) 

- az adott fordulót megelőzően, a helyszínen történő nevezés esetén 15.000.- Ft / hajó/ tréning  
A Pénteki Tréningen csak J/24-es versenyhajókkal vehetnek részt a csapatok. A rendezők hajót biztosítani nem tudnak, 
arról  minden csapatnak magának kell gondoskodnia. A résztvevőknek viselniük kell a rendezők által biztosított reklám 
anyagokat  a  hajóikon.  
  
Versenyzők: A minimális versenyzői létszám hajónként 4 fő. A versenyzők maximális megengedett tömege 400 kg, 
amelyet a J/24 osztály előírása szerint kell mérni.   
 



          

                           

Tréning program: 15.55 -  az első figyelmeztető jelzés 
 
A Pénteki Tréning pálya elhelyezkedése: Balatonfüred előtti vízterületen (de gyakorlatilag az elérhető bármely 
vízfelületen, amit a tréning vezetője meghatároz) alkalmanként kitűzött balkezes up and down pálya. Rajt-cirkáló-hátszél-
cirkáló-hátszél-befutó. A rajt és célvonal megegyezik. 
 
Pályajelek: Jól látható felfújt bóják.  
 
Tervezett edző-futamok száma: Tréningenként három, de több futam is rendezhető. 
  
Értékelés: A Pénteki Tréningeket a rendező a megfelelő motiváció elérése miatt versenykörülmények között rendezi és az 
eredményeket értékeli. Egy-egy fordulón belül az értékelés a megszokott módon történik. Az első egy, a második kettő, a 
harmadik három, stb. pontot kap. Az összetett versenyben egy-egy forduló győztese regattánként tíz pontot kap, a 
második nyolcat, a harmadik hatot, a negyedik ötöt és így tovább. A hat legtöbb pontot gyűjtő csapat kerül a döntőbe. 
Egy-egy csapatot két fő képviselhet. Egyiküknek mindig a hajón kell lennie és egymás ellen nem versenyezhetnek. A 
döntőn csak olyan kormányos kormányozhat, aki a sorozat legalább három tréningjén kormányzott és csak olyan 
legénység vitorlázhat, aki már legalább egy korábbi edzésen részt vett. 
 
Bíráskodás: A tréningeken külön versenybíró nincs. A résztvevők nevezésükkel elfogadják, hogy a vitás eseteket a verseny 
vezetője egy személyben dönti el, és a döntése ellen fellebbezésnek és jogorvoslatnak nincs helye! 
 
Büntetési rendszer: A RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetés helyett egyfordulós büntetést kell 
végezni. 
  
Értékelés a döntőben: A döntő nyolc levitorlázott és két virtuális futamból áll. A selejtezőkből a sorozat győztes két virtuális 
futamgyőzelmet hoz magával, a második két második helyet, a harmadik két harmadikat és így tovább. A virtuális 
futamokkal együtt számított hat futamból egy, nyolcból kettő ejthető ki.  
 
Díjak: A fődíj a QUANTUM SAILS HUNGARY  által felajánlott egy db QUANTUM J/24-es spinakker. A fordulók győztesei 
ajándékot kapnak. Minden verseny után van díjkiosztó.  A fődíjat a döntő verseny utáni fogadáson adják át a szponzorok 
képviselői.  
 
Verseny támogatói:  
a QUANTUM SAILS HUNGARY, a BRAVO BOATS, a BYC  és a KREDENC BORBISZTRÓ 
 
Felelősség kizárása: Minden versenyző saját felelősségére vitorlázik!  
 
Jó szelet! Boldog vitorlázást!       Versenyrendezőség 
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