MEGHÍVÓ
Kedves Hajóstársaink!
Örömmel tájékoztatunk Benneteket arról, hogy idén immár 11. alkalommal ismét megrendezésre
kerül a Zöldszalag Regatta a Balatonfői Yacht Klubban, ahonnan a Türkiz Regatta is újra útnak
indul.
Reméljük, hogy minél többeteket vendégül láthatunk az elektromos hajózás immár hagyományos
ünnepnapjain, amelyek programjairól és részleteiről az alábbiakban olvashattok:

VERSENYKIÍRÁS
11. Zöldszalag Regatta 2022
A verseny időpontja: 2022. július 30. (szombat)
Érkezés: 2022. július 29-tól
Helyszín: Balatonfői Yacht Club, 8174 Balatonkenese, Főnix tér 3.
Rajt: 2022. július 30. 12:00
Verseny vége, szintidő: 2022. július 30. 18:00
Eredményhirdetés és gálavacsora: 2022. július 30.(szombat) 19 órától
A verseny leírása
Tájékozódási verseny a Balaton keleti medencéjében a Balatonkenese–Siófok–Balatonfüred által
határolt vízterületen.
A pályán belül 10 darab útpont kerül kijelölésre, amelyek érintésével a versenyzők pontokat
gyűjtenek. Az egyes útpontokon a versenyzők saját eszközeikkel fényképeket készítenek, melyen
egyértelműen látszódni kell a saját versenyszámuknak és a checkpoint számának egyaránt,
ezeknek a zsűrihez való leadásával igazolják az egyes útpontok érintését. A 10 útpontból 8 a
vízfelületen álló, zászlóval megjelölt vitorlás hajó, míg a fennmaradó 2 útpont szárazföldi fix pont.
A vitorlás hajók megtalálása és érintése a versenyzők számára 2 pontot, a szárazföldi útpontok
érintése pedig 3 pontot ér. A versenyzőknek nem kötelező minden útpontot érinteni, az
értékelésre a klasszikus csillagtúrák szabályai szerint oly módon kerül sor, hogy az érintett
útpontok pontértéke összeadásra kerül. Azonos pontszámok esetén a vízen töltött időtartam
alapján kerülnek rangsorolásra a versenyzők.
Nevezés
Előnevezés, illetve nevezés a helyszínen.
A nevezés során a szervezők besorolják a hajókat hajóhossz, akkumulátor-telepeik teljesítménye
és fajtája alapján. A kategóriába sorolás feltétele, hogy a hajó vagy lajstromozva legyen, vagy

legalább 3 db elkészült példány legyen belőle, melyek civil felhasználók tulajdonában vannak. Az
eredményhirdetés során a kategóriában és abszolút versenyben is hirdetünk helyezetteket.
Emellett a hajógyártóknak és a forgalmazóknak lehetőségük van „házi” versenyt hirdetni,
melyben az általuk értékesített hajók versengenek egymással.
A nevezési díj 15 000 Ft/fő.
Segédeszközök
A versenyzők az egyes útpontok megtalálásához a rendezőségtől nyomtatott vagy elektronikus
térképet kapnak, amelyen az egyes útpontok be vannak jelölve. Ezen túlmenően a versenyzők
bármilyen segédeszközt használhatnak. A versenyzőknek a siófoki elektromos töltőállomást
lehetőségük van igénybe venni, az ezzel töltött idő nyilván a rendelkezésükre álló menetidőt
csökkenti.

A verseny menete
Kormányosi értekezlet 11:00 órától
Rajt
A regattákon megszokott rajteljárás szerint a hajók egyszerre indulnak a rendezőség által kijelölt
rajtvonalról. Ezt követően a versenyzők szabadon választják meg útvonalukat és keresik meg az
érinteni kívánt pontokat egyéni taktikájuknak megfelelően.
Befutó
A befutás érkezési sorrendben történik a Balatonfői Yacht Club előtt kijelölt célvonalnál. Az
értékelés záró időpontja 18:00, az ezt követően beérkező hajók szintidőn túlinak számítanak.
Kikötés után az igazoló fényképeket a regisztrációs pultnál kell leadni.

TÜRKIZ REGATTA
2022.07.27-28-29
A 2021-ben elsőként megrendezett Türkiz Regatta folytatásaként és a hagyomány megteremtése
céljából a rendezőség 2022.07.27-28-29-én lehetőséget biztosít mindazoknak, akik egyetlen
feltöltéssel szeretnék megtenni a Kenese-Keszthely-Kenese távot, hogy időeredményüket a
Balatonfői Yacht Klubban hitelesítsék.
Ezeken a napokon bárkinek lehetősége van megtenni a „Türkiz-távot” és azt hivatalosan rögzíteni.
A Türkiz Regatta eredményei a zöldszalag Regatta eredményhirdetésén értékelésre és díjazásra
kerülnek.
Bízunk abban, hogy minél több elektromos hajó vág neki a kihívásnak.

PROGRAMTERVEZET
2022.07.29. PÉNTEK
16:00-20:00 Érkezés és versenyregisztráció
18:00-tól grillvacsora lehetőség a Kantin teraszán
21:00-tól Dancefolk show (élő DJ show hegedűvel)
22:00-tól DJ Thomx
2022.07.30. SZOMBAT - VERSENYNAP
08:00-10:30 Versenyregisztráció
09:00-10:30 Reggeli lehetőség az étteremben
10:30-11:00 Bója Kormányosi értekezlet
11:00-11:30 Versenyzői kormányosi értekezlet
12:00 Rajt
18:00 Verseny vége
19:00-21:00 Eredményhirdetés és gálavacsora
20:30 Weisz Viktor zenés produkciója
21:30 Szamba táncos show
22:00 DJ Show
2022.07.31. VASÁRNAP
09:00-10:30 Reggeli lehetőség az étteremben és távozás

*A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Aktuális információk a www.zoldszalagregatta.hu oldalon olvashatók.

