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A verseny helye és ideje: Mályi tó, 2017. május 27-28. 

 

A verseny rendezője: JUSTITIA VITORLÁS SPORTEGYESÜLET 

 

Verseny vezető: Papp Tibor 

 

Verseny rendezője: Misley József 

 

 Zsűri: Berki Barnabás, Kuthy István 

 

Versenyorvos: Dr Daragó Ferenc 

 

Nevezhető hajóosztályok: Kalóz, Finn, Laser, Laser 4,7, Optimist 

 

Faktorszám:1.0  

 

Nevezési díj: 1000 Ft/fő 

 

A nevezés helye és ideje: Mályi Justitia VSE sporttelepen, 05.27.-én 08.00 - 10.00.óráig 

 

Futamok száma: 5 

 

A versenypálya:  Narancssárga pályajelekkel meghatározott pálya, telepített rajt és 

célvonallal. A pálya háromszögalakú (olimpiai) pálya.  

 

A pálya teljesítésének módja: A vitorlázás versenyszabályai 2017-2020 szerint, 

esetlegesen a VB utasításaival kiegészítve. 

                                                     Amennyiben a zsűrihajó árbócára egy fehér alapon lévő " + " jel van 

felhúzva úgy a pályát egy plusz körrel kell teljesíteni! 

 

Rajtidők:   Optimist: 00,00 perc, Kalóz: 03,00 perc; Finn 06.00; Laser 4,7: 09,00 perc; 

Laser:12,00 perc 

 (A rendezőség egyedi döntése szerint a Laser és a Laser 4.7 

hajóosztály rajtolhat  azonos időben is, melyről a rendezőség a parton értesíti a 

versenyzőket.) 

 

 Az első futam figyelmeztető jelzése 11,00 óra, a többi a rendezőség 

által meghatározott időben. Egy napon 5 futam is rendezhető! 

 

 

A verseny értékelése:  Az értékelés a legkisebb pontrendszer elvén történik. Mind az 5 

futam megrendezése esetén egy kieső futam van! 

 

 



Versenyszabályok: ISAF  A vitorlázás versenyszabályai 2017-2020  

                             MVSZ Általános Versenyrendelkezései, 2017 

 

 

Óvási : Az óvást írásban kell beadni, aminek határideje a célhajó   

 partot érésétől számított 30 perc.  

 

Díjazás: A verseny 1-3 helyezettje érem, oklevél vagy tiszteletdíjban 

részesül. 

 

 

Egyéb rendelkezések:  

 

➢ Nevezést csak érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező igazolt 

versenyző nyújthat be . 

➢ A más tóról érkező versenyzők mentéséről a rendező egyesület 

gondoskodik; 

➢ A sporteszközök mentésére csak a versenyzők biztonságba helyezése után 

kerülhet sor; 

➢ Minden versenyző a saját felelősségére vitorlázik, a másoknak okozott 

károkért egyetemleges felelősséggel tartozik! 

 

 

Eredményhirdetés: Az utolsó futam befejezésétől számított kb. 1 óra elteltével. 

 

Eredményhirdetés után várunk mindenkit egy megemlékező beszélgetésre! 

 

 

 

 

   Jó szelet! 

  

 

                                                                                          Papp Tibor 

                                                                                         Justitia VSE 
 

 

 


