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Turaverseny
A verseny célja:
a balatoni sekély vízben is alkalmas
uszonyos vitorlás hajózás népszerűsítése,
az egészséges életmód jegyében történő
sportra ösztönzés minél szélesebb körben
és egyben az 1929-ben első alkalommal
megrendezett Svert Kupa
hagyományának folytatása
a Zamárdi menti vizeken.

Versenyvezető: Holló Dániel

Versenybíróság elnöke: Gömbös Lóránd

Versenyorvos: dr. Nánási Ákos

1. Szabályok
1.1
1.2

1.3

1.4

A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok szerint rendezik.
A versenyutasítás az RRS S függelékének Standard versenyutasításából és azokból a kiegészítő utasításokból
fog állni, amelyek a Bácskai utcai kikötőmesteri irodánál
lévő hivatalos hirdetőtáblán találhatók majd meg és a jelen versenykiírással együtt is közzétételre kerül
továbbá az MVSZ által kiadott „Reklámszabályzat”, Versenyrendelkezések” és a résztvevő hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek
Trapézos hajók esetében a trapézt használó versenyzőknek a versenyjelzésektől függetlenül kötelező a mentőmellény használata

5. Időbeosztás
5.1

5.2
5.3
5.4

Regisztráció: 2017.08.05. 12.00-18.00 és 2017.08.11.
12.00-20.00 valamint a verseny napján 07.00-08.00-ig
Zamárdiban a Bácskai utcai kikötőben a versenyirodán
2017. augusztus 12. túraverseny
futamok száma 1
A verseny ﬁgyelmeztető jelzése 2017. augusztus 12.
9h 55 minden osztály részére „V” lobogó. A rajteljárás
a 26. szabály szerint történik Az előkészítő jelzéstől a rajtjelzést követő harmadik perc végéig sem hátszélvitorla,
sem blister nem húzható fel. A versenyrendezőség egy
hangjellel jelzi a rajtjelzést követő harmadik perc végét.

6. Felmérés
2. Hirdetések
2.1

A versenyzői hirdetések az MVSZ reklámszabályzata szerint vannak korlátozva

2.2

A hajók számára kötelező, hogy a rendező szervezet által
választott és biztosított hirdetést megjelenítsék. Ha ezt
a szabályt megsértik, a World Sailing 20.9.2 rendelkezése alkalmazandó. [DP]

6.1

7. Helyszin
7.1

3.2

A versenyen a 15-ös Jolle, 25-ös Jolle, Kalóz, Flaar 18,
420, 470, FD, Finn, Laser osztályok összes hajója, továbbá az összevont (svertes, kielsvertes) hajók, méret szerinti bontásban (5 méterig, 5-7méterig, 7 méter felett)
illetve többtestű, maximum 30 nm alapvitorlafelülettel
ill. 50 cm –nél több merüléssel (felhúzott svertel) nem
rendelkező hajók indulhatnak
A jogosult hajók a mellékelt nevezési lap kitöltésével
és beküldésével, a nevezési díj helyszínen történő megﬁzetésével, két időpontban: 2017.08.05. 12.00-18.00
és 2017.08.11. 12.00-20.00 valamint a verseny napján
07.00-08.00-ig, vagy www.svertkupa.hu 2017.07.15-től
2017.08.10. 12.00-ig webes felületen online ﬁzetéssel
nevezhetnek.

A verseny kikötőjének a helyét az 1. számú melléklet
mutatja.

8. Versenypálya

3. Jogosultság és nevezés
3.1

A hajóknak a versenyen meg kell felelnie az RRS 78.1
szabálynak

8.1

8.2

8.3.

Rajt a Zamárdi kikötő közelében, a parttól kb. 300 m-re
horgonyzó versenyrendezőségi hajó narancssárga lobogót viselő árboca és az attól ÉNY-i irányban egy piros-fehér kockás lobogóval ellátott bója közötti egyenes.
A szélirány függvényében a versenynapon meghirdetettek szerinti irányban és sorrendben kell teljesíteni
a Zamárdi, Széplak-felső Ezüstpart kikötő, Szántód,
Tihany által határolt vízterületen kitűzött pályát.
Célvonal helye megegyezik a rajtvonal helyével, hossza
eltérő, merőleges lesz az utolsó pályaszakasz tengelyére

9. Büntetések
9.1

Az RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel.

4. Nevezési díjak
4.1

10. Értékelés

Nevezési díj 1000 Ft/fő
10.1

Abszolút értékelésre kerül a célba érés sorrendjében valamennyi nevezett és célba ért egytestű hajó. Abszolút
értékelésre kerül a célba érés sorrendjében valamennyi
nevezett és célba ért többtestű hajó.

11. Óvás
11.1

Óvási határidő: az óvó hajó célba futása után egy órával

12. Hajók tárolása
12.1

A versenyen résztvevő hajók részére a Bácskai utcai kikötőben úszó móló lesz felállítva a verseny ideje alatt, ill
a parton elhelyezett kordonon belül erre a célra kijelölt
hely térítésmentesen használható a sólyával együtt

13. Rádiókapcsolat
13.1.1 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. Ez a korlátozás a mobiltelefonokra csak
a versennyel összefüggésben való hívásokra érvényes
[DP
13.1.2. A VHF rádiókapcsolat megengedett. A 78-as csatornán
keresztül a versenyrendezőség informálhatja a versenyzőket a rendezéssel kapcsolatban, pl: rajteljárás közbeni
jelzésekről, esetleges halasztás, vagy verseny félbeszakítása, halasztás stb. információkról, amelyek csak tájékoztató jellegűek. Továbbra is a látható jelzések a mérvadók,
esetleges félreértések, félrehallások stb. nem képezhetik
orvoslati kérelem alapját.

14. Díjazás
14.1

Érem díjazásban részesülnek az abszolút befutás sorrendjében az egytestű hajók 1-3., a résztvevő hajóosztályok 1-3., a többtestű hajók 1-3., a résztvevő népesebb
hajótípusok 1-3. helyezettjei, valamint a Zamárdi kikötő
1-3., ill. az Ezüstpart kikötő 1-3. helyezettjei.
Az abszolút befutás sorrendjében első egytestű hajó
Kupa díjazásban, valamint a fődíj tárgynyereményben részesül.

14.2

14.3

14.4

Az 1. helyezett 25-ös Jolle tárgynyereményben részesül
az 1. helyezett 15-ös Jolle tárgynyereményben részesül
az 1. helyezett Flaar 18 tárgynyereményben részesül
az 1. helyezett Kalóz tárgynyereményben részesül
az 1. helyezett 420 tárgynyereményben részesül
az 1. helyezett 470 tárgynyereményben részesül
az 1. helyezett Finn tárgynyereményben részesül
az 1. helyezett FD tárgynyereményben részesül
az 1. helyezett Laser tárgynyereményben részesül
az összevont osztályok 1. helyezett tárgynyereményben
részesül
4, vagy több indulós hajóosztályok 1. helyezettei tárgynyereményben részesül
a többtestű osztályok 1. helyezettei tárgynyereményben
részesül.
Különdíjak:
tárgynyereményben részesülnek:
a legeredményesebb női kormányos
a legﬁatalabb versenyző
a legidősebb versenyző
Minden résztvevő emléklapot kap.
Az eredményhirdetés tervezett ideje: 2017. augusztus
12. az óvási határidők lejárta után a hirdető táblán megjelölt helyen és időben, várhatóan 19h-kor.
A díjkiosztót követően a verseny rendezői meghívják
a résztvevőket a Svert Kupa Zamárdi - Dell Túraverseny
fogadására, melyre a kikötő mellet kerül sor, a kikötői hirdetőtáblán közölt helyen.

15. Hivatalos hajók
15.1

Hivatalos hajók jelzése „RC” lobogó

16. Felelősség elhárítás
16.1

A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt
a versenyen. Lásd az RRS 4. szabályt, Döntés a versenyen
való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle
felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan,
azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.
Jó szelet!
Versenyrendezőség
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További
információ
Svert Kupa Vitorlás Egyesület
8621 Zamárdi Aradi út 24/B
Tel.: 06-70- 516 5044,
email: svertkupa@gmail.com,
képviselő: Mátay László

