
LAGUNA YACHT CLUB                    BALATONFŰZFŐ                                   2017. 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

LYC VÁNDOR KUPA I. és II. forduló 
NAGYHAJÓK 

 
VERSENY CÉLJA: Vitorlássport népszerűsítése, amatőr versenylehetőség a Balaton keleti 
csücskében levő kikötők nagyhajós versenyzőinek. 
 
VERSENY HELYE:   Balatonfűzfői öböl 
 
IDEJE:    I. forduló  2017. június 17. 

II. forduló  2017. június 24. 
 

HAJÓOSZTÁLYOK:  A versenyt három Ys osztályban értékeljük. Amennyiben a nevezett 
hajó nem rendelkezik az MVSZ általi felmérés alapján Yardstick számmal, vagy Ys – javaslattal, 
úgy ezen hajók az adott YS csoport legrosszabb számával  lesznek értékelve. Kivéve, ha a 
kérdéses hajó (hajótípus) méreteiben azonos a Ys listában már korábban felmért hajótípussal, 
ebben az esetben azzal a Ys számmal kerül értékelésre. Minden hajónak rendelkeznie kell 
érvényes felelősségbiztosítással, melynek hiánya esetén a hajó nevezését a versenyvezetőség 
nem fogadja el. 
 

VERSENY RÉSZTVEVŐI:  A kormányosnak rendelkeznie kell hajóvezetői engedéllyel, 
de nem szükséges sportegyesületi tagsággal rendelkeznie sem neki, sem a legénység tagjainak! 
 

VERSENY RENDEZŐJE:  Laguna Yacht Club, BS-Fűzfő Vitorlás Klub 
FELELŐS RENDEZŐ:    Elsikné Snieder Katalin 
VB ELNÖKE:    Molnár Veronika 
VERSENYORVOS:   Horváth László 
 

NEVEZÉS HELYE, IDEJE:  Laguna Yacht Club klubházában 
  I. forduló: 2017. június 16. (péntek) 18-20 óráig, 2017. június 17. (szombat) 0830-0930 

óráig. 
II. forduló: 2017. június 23. (péntek) 18-20 óráig, 2076. június 24. (szombat) 0830-0930 
óráig. 

 

NEVEZÉSI DÍJ: Az I. és II. fordulón résztvevőknek 9.000,- Ft/fő, abban az esetben, ha a hajó csak 
az egyik fordulón kíván elindulni, úgy 6.000,- Ft/fő  
Az 1999. január 1-én és azután született versenyzők a nevezési díj felét fizetik. 
A 2005-ben és utána született versenyzők (mocó) nevezési díjat nem fizetnek. 
 

KORMÁNYOSI ÉRTEKEZLET:  I. forduló 2017. június 17. 0930 órakor 
     II. forduló 2017. június 24. 0930 órakor 
 

VERSENYSZABÁLYOK: 
- ISAF érvényben lévő szabályai (ISAF RRS 2017-2020), 
- MVSZ 2017. évi Általános Versenyutasítása, Versenyrendelkezései és 

Reklámszabályzata, 
- Jelen versenykiírásban foglaltak szerint, 
- A verseny az ISAF Hirdetési Rendelkezései (20.) kód szempontjából az összes 

hajóosztály részére „C” kategóriába sorolt. 



VERSENYTERÜLET:  
I. forduló: Balatonalmádi – Balatonfűzfő – Balatonkenese által határolt vízterületen 
II. forduló: Balatonalmádi – Balatonfűzfő – Balatonaliga által határolt vízterületen 

 

VERSENYPÁLYA:   
I. forduló: Pályaverseny (háromszög alakú pálya)  

1.  futam: B.fűzfő – B.almádi – B.kenese – B.fűzfő – B.almádi – B.fűzfő 
2.  futam: B.fűzfő – B.kenese – B.almádi – B.fűzfő – B.kenese – B.fűzfő 
 

II. forduló: Túraverseny 
Balatonfűzfő – Balatonalmádi – Balatonaliga – Balatonfűzfő 

 

PÁLYAJELEK: Narancssárga színű, felfújható műanyag bóják, élénk színű lobogóval ellátott rajt 
és célbója. A rajtvonalat a rajthajó és narancs színű zászlóval ellátott rajtbója alkotja.  
 

TERVEZETT FUTAMOK SZÁMA: I. ford.: 2 (kettő); II. ford.: 1 (egy) 
          
ELSŐ RAJTOLÁS IDŐPONTJA:  I. ford.: 2017. június 17-én 1100 óra 
      II. ford.: 2017. június 24-án 1100 óra 
             
RAJT, RAJTELJÁRÁS:   A rajt előtt jelentkezni nem kell.  
 

Rajt időpontja valamennyi hajóosztálynak: 

Jelzés Lobogó Rajt előtti percek Hangjel 

Figyelmeztető V lobogó fel 5 1 lövés 

Előkészítő P lobogó fel 4 1 lövés 

1 perces P lobogó le 1 1 duda 

Rajt V lobogó le 0 1 lövés 
 

Az I. forduló alkalmával a második futam ráindítással következik. 
 

DÍJAZÁS: Az I. és II. forduló Ys I, Ys II, Ys III osztályok I-III. helyezettei éremdíjazásban 
részesülnek. Az I. és II. forduló összesített eredményét tekintve az összevont Ys I. helyezett 
elnyeri a LYC VÁNDOR KUPÁT, és az I-III. helyezettek díjazásban részesülnek.  
 

ÓVÁS: A futamok befejezése után, a versenyvezetőségi hajó partra érkezésétől számított fél 
órán belül az RRS 60. pontjának előírásai szerint – írásban kell a VB-hoz a versenyirodán 
keresztül benyújtani. 
 

SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA: A versenyen illetve az azon való részvétellel kapcsolatos, annak 
folyamán előforduló vagy okozott személyi és vagyoni károkért, károsodásokért a rendezők 
semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállalnak. A versenyen minden résztvevő saját 
felelősségére vitorlázik. 
 

EGYEBEK: A versenyrendező, ill. VB hajóit fehérszínű RC feliratú lobogóval jelöljük.  
 

Információ: Tel/fax: +36-88-451 894 
Mobil: +36-30-4629143 

 E-mail: nemeth.eniko@bsfuzfo.hu 
 

Jó szelet! 
 

A verseny hivatalos időmérője a FESTINA 
 

Versenyrendezőség 


