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FORWARD WIP – NACRA KUPA 2017 
 

ALSÓÖRS, 2017. JÚNIUS 17-18. 
 

Rendező szervezet: Katamarán Sportegyesület 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 
A versenykiírás egy szabályában a [DP] jelölés azt jelenti, hogy a szabály megsértéséért járó bün-
tetés, az óvási bizottság döntése alapján, a kizárásnál kisebb is lehet. 
 
1. SZABÁLYOK 
1.1 A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban: RRS) meghatározott szabályok 

szerint rendezik. A meghatározás szerint szabályok a Magyar Vitorlás Szövetség Verseny-
rendelkezései (továbbiakban: VR) és Reklámszabályzata is. 

1.2 A versenyzők a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt kötelesek viselni az egyéni úszó-
eszközt, kivéve a ruházat cseréjére vagy igazítására fordított rövid időszakokat. Ez módosítja 
az RRS 40. szabályt. [DP] 

1.3 Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó. 
1.4 A versenyutasítás az RRS S függelékének Standard versenyutasításából és azokból a ki-

egészítő utasításokból fog állni, amelyek a Cat-Rec Katamarán Bázis központi épületének 
teraszán lévő hivatalos hirdetőtáblán találhatók majd meg. 

 
2. HIRDETÉSEK 
2.1 A hajók kötelezhetők, hogy a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetést megje-

lenítsék. Ha ezt a szabályt megsértik, a World Sailing 20.9.2 rendelkezése alkalmazandó. 
[DP] 

 
3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS 
3.1 A versenyen a Formula18 osztály összes hajója és az M3 értékelési csoportba tartozó ösz-

szes katamarán indulhat. 
3.2 Minden versenyzőnek és hajónak meg kell felelnie a VR 3. pontjában támasztott részvételi 

követelményeknek. 
3.3 A versenyre a helyszíni versenyirodán, 2017. június 16-án 18:00-20:00 óráig és 2017. június 

17-én 8:00-9:00 óráig lehet nevezni. 
 
4. RÉSZVÉTELI DÍJAK 
4.1 A fejenkénti nevezési díjakat a születési évek szerint az alábbi táblázat tartalmazza: 

Születési év KSE tag nem KSE tag 

1998 és azelőtt  4.000 Ft 5.000 Ft 

1999 és azután 2.000 Ft 2.500 Ft 

4.2 A nevezési díjak a nevezés helyén és idejében, készpénzben egyenlíthetők ki. 
 
5. IDŐBEOSZTÁS 
5.1 A versenyrendezőség minden versenynapon a napi első figyelmeztető jelzés tervezett idő-

pontja előtt 90 perccel versenyzői értekezletet tart a versenyközpontban. 
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5.2 Versenynapok, figyelmeztető jelzések tervezett időpontja és futamok száma: 

Versenynap Figyelmeztető jelzés Futamok száma 

2017. június 17. 11:00 4 

2017. június 18. 10:00 4 

Összes futamok száma: 8 

5.3 Az utolsó ütemezett versenynapon, 2017. június 18-án 14:00 óra után nem fognak figyelmez-
tető jelzést adni. 

 
6. FELMÉRÉS 
6.1 A nevezési ideje alatt minden hajónak be kell mutatnia az érvényes felmérési vagy értékelési 

bizonylatát. 
6.2 Az osztályszabályok megsértéséért járó büntetések az óvási bizottság döntése szerint akár a 

kizárásnál kisebbek is lehetnek. [DP] 
 
7. HELYSZÍN 
7.1 A verseny a Pelso Campingben, a Cat-Rec Katamarán Bázison kerül lebonyolításra, amely-

nek címe: 8226 Alsóörs, Füredi u. 1. 
7.2 A versenyterület az Alsóörs és Csopak előtti vízterület lesz. 
 
8. A PÁLYÁK 
8.1 A futamokat cirkáló-hátszél pályákon rendezik. 
 
9. BÜNTETÉSI RENDSZER 
9.1 Az RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés 

váltja fel. 
 
10. PONTSZÁMÍTÁS 
10.1 Egy futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez. 
10.2 A Formula18 osztály és az M3 értékelési csoport külön, utóbbi a Texel Rate előnyszámítási 

rendszer alkalmazásával kerül értékelésre. 
10.3 (a) Ha kevesebb, mint négy futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma az ösz-

szes futam pontszámainak összege. 
 (b) Ha a befejezett futamok száma négy, öt, hat vagy hét, egy hajó sorozatbeli pontszáma 

a legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
 (c) Ha nyolc futamot fejeztek be, egy hajó sorozatbeli pontszáma, a legrosszabb pontja 

nélkül számított, összes futam pontszámainak összege. 
 
11. HAJÓK TÁROLÁSA [DP] 
11.1 A hajókat, amikor a hajóparkban vannak, a kijelölt helyükön kell tárolni. 
 
12. RÁDIÓKAPCSOLAT 
12.1 Vészhelyzetet kivéve, egy versenyben lévő hajó nem végezhet olyan hang- vagy adatátvitelt 

és nem vehet olyan hang- vagy adatkapcsolatot, amely nem érhető el minden hajó számára. 
[DP] 

 
13. DÍJAK 
13.1 A Formula18 osztály és az M3 értékelési csoport 1-3. helyezett egységei díjazásban része-

sülnek. 
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14. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
14.1 A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 4. 

szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle fe-
lelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a ver-
senyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be. 

 
15. BIZTOSÍTÁS 
15.1 Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely eseten-

ként legalább 5 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet. 
 
16. MÉDIAJOGOK 
16.1 A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a Katamarán Sportegyesület és a verseny támo-

gatói szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják tudósítás, reklám és egyéb célokra az 
eseményen készült fotó- és videofelvételeket. 

 
17. A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA 
17.1 A rendező szervezet az RRS 89.2(a) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást. Minden 

esetleges változást a www.katamaran.hu weboldalon vagy a Katamarán Sportegyesület 
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/katamaran.sportegyesulet) tesznek közzé. 

 
18. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
18.1 További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel: 

Katamarán Sportegyesület 
Bakonyi József: +36 20 9848801 
Székely András: +36 30 5683391, nacra@katamaran.hu 

http://www.katamaran.hu/
https://www.facebook.com/katamaran.sportegyesulet
mailto:nacra@katamaran.hu

