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Versenykiírás
2017. augusztus 19.
A versenykiírás az MVSZ 2017. évi Általános Versenyutasításával, a Nagyhajós Osztályok Szövetségének rendelkezésével, együttesen
érvényes.
A verseny helye és ideje:
A verseny rendezője:
Felelős rendező:
Versenybíróság elnöke:
Versenyorvos:
Nevezési feltételek:
Nevezési díj:

Balatonkenese, 2017. augusztus 19.
KMPVSE
Dávid Júlia
Igali Csilla
dr. Kollár Lajos
Az Alkotmány Kupán az MVSZ 2017. évi Versenyrendelkezéseiben meghatározott Versenyosztályok IIbe sorolt hajók indulhatnak, míg a BMW Tabu Old Timer Kupán a tradicionális fahajók versenyezhetnek.
4 500 Ft/fő

Nevezés:

Balatonkenesén a Kenese Marina-Port rendezvénysátrában, augusztus 18-án, pénteken 16.00-21.00

Előnevezés e-mailen:

óráig, és 19-én, szombaton 7.00-9.00 óráig.
Az Alkotmány Kupára a david.julia@sailforyou.hu email címen, míg a Tabul Kupára a
tabukupa@tabuteam.hu e-mail címen.

A versenyen résztvevő
hajóosztályok:
Versenypálya:

Versenyosztályok II.
A versenypályát széliránytól függetlenül a Balatonkenese– Balatonaliga – Balatonkenese – Balatonalmádi
– Balatonkenese útvonalon, a felsorolt állomások sorrendjében kell teljesíteni. Pályarövidítés bármelyik
pályajelnél lehetséges.

A RAJTVONAL a Balatonkenese Kenese Marina-Port kikötő előtt kb. 800 m-re horgonyzó versenyrendezőségi hajó narancssárga lobogót
viselő árboca és a tőle északi irányban kitűzött piros bója közötti szakasz.
A CÉLVONAL a versenyvezetőségi hajó narancssárga lobogót viselő árboca és egy piros színű, henger alakú felfújt bója közötti szakasz. A
célvonal helye a rajtvonaléval azonos, hossza annál kisebb és iránya az utolsó szakaszra merőleges.
A pályajelek helyzete a kerülés sorrendjében:
1. számú pályajel a Balatonaliga előtti BAHART kikötőtől nyugati irányban kb. 400 m
2. számú pályajel a Balatonkenese Kenese Marina-Port kikötő előtt kb. 400 m
3. számú pályajel a Balatonalmádi előtti BAHART kikötőtől délkeleti irányban kb. 400 m
A pályajelek sárga színű, henger alakú felfújt műanyag sárga színű bóják.
A pályajeleknek elhagyása a következő:
1-es számú pályajel jobb kéz felől
2-es számú pályajel bal kéz felől
3-as számú pályajel jobb kéz felől
RAJT, RAJTELJÁRÁS
Az első figyelmeztető jelzés időpontja az Old Timer Kupán, Összevont Cirkálók Flottabajnokságán induló hajók részére: 2017. augusztus
19.10:20
Az első figyelmeztető jelzés időpontja a modern hajók részére az Alkotmány Kupán: 2017. augusztus 19. 10:50
A Versenyrendezőség a V kódlobogót tűzi ki figyelmeztető jelzésként.
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.
RAJTIDŐ KORLÁTOZÁS A rajtjelzést követő 15 perc eltelte után rajtoló vitorlás el nem rajtolt hajóként (DNS) kerül érté- kelésre.
FUTAMIDŐ-KORLÁTOZÁS Azok a hajók, amelyek nem érnek célba 2017. augusztus 19-én 16.00 óráig, tárgyalás nélkül DNF-ként kerülnek
értékelésre. Ez módosítja a 35., az A4 és az A5 szabályokat.

Értékelés: A BMW Tabu Old Timer Kupán az abszolút befutási sorrend alapján. A BMW Tabu Old Timer Kupa résztvevői 30 perces előnyt
kapnak. Az Alkotmány Kupán pedig a YSI-YSII és YSII értékelési csoportok szerint.
Díjak átadása: A díjak átadása Balatonkenesén, a verseny után szombaton történik. A díjakat fogadással egybekötve a verseny támogatóinak
képviselői adják át.
Díjkiosztó: 18.00 óra
Vacsora: 19.05 óra
Felelősség kizárása:

Minden versenyző saját felelősségére vitorlázik!

Jó szelet kíván a Versenyrendezőség!
Dávid Júlia
Versenyvezető
+ 36 20 9060504

