RIPKA LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY
Tihany, 2020. június 20-21.
Rendező szervezet: Regatta Yacht Club Egyesület

VERSENYKIÍRÁS
1. SZABÁLYOK
A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
1.1 A Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2020. évekre (továbbiakban RRS),
1.2 Az MVSZ 2020. évre érvényes Versenyrendelkezései
1.3 A résztvevő osztályok osztályelőírásai, melyek megsértéséért járó büntetések az óvási
bizottság döntése szerint akár a kizárásnál kisebbek is lehetnek, [DP]
1.4 YS előnyszámítási előírások, a jelen Versenykiírás, és a később kiadásra kerülő
Versenyutasítás (továbbiakban VU).
1.5 Ha a különböző nyelvű szabályzatok között ellentmondás van, a magyar nyelvű
szöveg tekintendő mérvadónak.
1.6 A COVID-19 veszélyhelyzetre való tekintettel a rendezőség az MVSZ ajánlásait
figyelembe veszi.
2. HIRDETÉSEK
2.1 Hirdetések az MVSZ 2020. évi Reklámszabályzatában előírtak szerint viselhetők.
3. NEVEZHETŐ HAJÓK
3.1 Europa 30-as, Folkboat, Dragon, 11mOD.
3.2 A hajók és versenyzők részvételi jogosultságáról a Magyar Vitorlás Szövetség
Versenyrendelkezéseinek 3. pontja rendelkezik.
4. NEVEZÉS
4.1 Nevezni csak a Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR rendszerén keresztül lehet 2020.
június 18-án 19 óráig.
4.2 Helyszíni nevezés nincs.
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4.3 A nevezési díjat csak átutalással lehet kiegyenlíteni 2020. június 18-ig a Regatta
Yacht Club Egyesület bankszámlájára: 10900011-00000002-24830005.
A közleményben feltüntetendő a nevezett hajó neve és rajtszáma.
5. NEVEZÉSI DÍJ:
Születési év

On-line nevezés 2020. június 18-ig

2002 és azelőtt

6 000 Ft

2003 és azután

3 000 Ft

Helyszíni nevezés nincs

6. VERSENYPROGRAM
6.1 A versenyrendezőség 6 (hat) pályafutam lebonyolítását tervezi.
6.2 Az első futam figyelmeztető jelzése 2020. június 20-án, 09 óra 55 perckor lesz. A
további futamok osztályonkénti ráindítással zajlanak. A napi utolsó futam
figyelmeztető jelzése legkésőbb 2020 június 20-án 16 óra 55 perckor adható. 2020.
június 21-én, a soron következő futam figyelmeztető jelzése 08 óra 55 perckor lesz, a
további futamon osztályonkénti ráindítással zajlanak. A napi utolsó futam
figyelmeztető jelzése legkésőbb 2020 június 21-én 13 óra 55 perckor adható.
7. VERSENYUTASÍTÁS
7.1 A Versenyutasítás elektronikus formában legkésőbb a 2020. június 14. 12 órától
elérhető lesz a “Regatta Yacht Club,Zarándok Team” Facebook oldalán:
www.facebook.com/Regatta-Yacht-Club-Zarándok-Team-111284737284275/
8. HELYSZÍN, VERSENYPÁLYA
8.1 A verseny 2020. június 20-án, Tihanyrévtől nyugatra eső vízterületen, a hajózási
útvonaltól ÉNY-ra, a szélviszonyoktól függően kitűzendő “Trapéz” alakú versenypályán indul.
9. BÜNTETÉSI RENDSZER
9.1 Az RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós
büntetés váltja fel.
10. ÉRTÉKELÉS
10.1 Háromnál több megrendezett futam esetén egy kiesőfutam van. A verseny egy
megrendezett futam esetén is érvényes.
10.2 Az értékelés osztályonként a legkisebb pontrendszer alapján történik.
10.3 Osztályonként az első három helyezett részesül érem díjazásban.
10.4 A klasszikus építésű Dragonok első 3 helyezettje érem díjazásban részesül.
10.5 A hajóosztályok győztesei különdíjat kapnak. A legkevesebb pontot gyűjtő hajó
kormányosa elnyeri és 1 évig őrizheti a Ripka László Vándordíjat. Az Europa 30
osztály első futamának győztes kormányosa 1 évig őrizheti a Melha Kálmán
Emlékdíjat.
11. HAJÓK TÁROLÁSA
11.1 A versenyre nevezett hajók 2020. június 19. (péntek) 12 órától 2020. június 21.
(vasárnap) 19 óráig díjmentesen köthetnek ki a Tihany Yacht Club kikötőjében.
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12. FELSZERELÉSEK ELLENŐRZÉSE
12.1 A rendezőség ellenőrizheti a rajt előtt és a befutás után is a hajólevélben előírt
felszerelések meglétét, a verseny egész ideje alatt ellenőrizheti a világítás megfelelő
működését. A felszerelés hiánya, vagy működésképtelensége a versenyből történő
kizárást vonhatja maga után. (DSQ)
13. RÁDIÓKAPCSOLAT
13.1 Vészhelyzetet kivéve egy versenyző hajó sem adhat le vagy vehet olyan rádióadást,
amely nem érhető el minden hajó számára. Ez a megkötés a mobiltelefonokra is
érvényes.
13.2 A Versenyrendezőség a futamok rajtja előtt és a futamok alatt VHF rádión keresztül
sugároz információkat a versenyzők részére.
14. DÍJKIOSZTÓ, DÍJAZÁS
14.1 Díjkiosztó ünnepség nem lesz. A díjak átadásáról a rendező szervezet később
intézkedik.
15. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
15.1 A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd a 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.
16. BIZTOSÍTÁS
16.1 Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely
esetenként legalább 50 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig
biztosítson fedezetet.
17. MÉDIAJOGOK
17.1 A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy az RYC és a verseny szponzorai
szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják tudósítás, reklám és egyéb célokra az
eseményen készült fotó- és videofelvételeket.
18. A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA
18.1 A rendező szervezet az RRS 89.2(a) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást.
Minden esetleges változást a Regatta Yacht Club, Zarándok Team Facebook oldalán
tesznek közzé.
19. TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK:
19.1 Társasági esemény nem lesz.
20. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
20.1 További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel:
Regatta Yacht Club Egyesület, email: kajnergyula@t-online.hu
Kajner Gyula, tel.: +3620/945-2039, illetve Fabó Péter. tel.: +3630/436-6597

Oldal 3 / 4

21. A VERSENY TISZTSÉGVISELŐI
Versenyvezető:

Szalontai Tamás

Versenyiroda vezető:

Bakóczy Zsuzsanna

Versenybíróság elnöke:

Kákonyi Krisztina

Versenyorvos:

Dr Matusovits Andrea

Jó szelet kíván a rendezőség!

ÓVD A BALATON TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS
FIGYELMEZTESS!
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