
SIÓFOKI  VSK  VITORLÁS  ÉVADNYÍTÓ  2015.
május 24. vasárnap

KÖZÖS VITORLÁZÁS

RAJT: 14 ÓRA!

Célja: Közös vitorlázás
Helye: Siófok
Rendezője: Siófoki Vízi Sport Kör
Szervező: Pomucz Tamás
Szabályok: Hajózási Szabályzat előírásai
Résztvevő hajó oszt.:  nevezés szerint
Nevezés : Vitorlás Bolt Siófok Vitorlás u.6.,Tel.:84-315-301, E- mail: pomuczkft@t-online.hu

Nevezési díj: 2000,-Ft/hajó
Rajtidő: 14 óra        

Pálya: 
- Siófoki kikötőtől keletre eső területen kitűzött rajt vonal.  A rajt vonal  egy  hajó árbocán piros  
zászlóval és egy sárga színű bója közötti egyenes észak - déli irányban. Rajt kelet felé!
 - A rajt után kikötőtől keletre eső vízmű bója balkézről kerülve (a déli part és a bója között kell 
áthaladni és a bóját  kerülni).
- A vízmű bójától  nyugati  irányba Szántód-rév felé Balatonszéplak alsó előtt  vízmű bója 
balkézről kerülve
- Célvonal a Siófoki Meteorológiai állomás előtt horgonyzó hajó piros zászlóval és egy sárga 
színű bója közötti egyenes.

II  . fokú viharjelzés megjelenése esetén az edzés azonnal véget ér, hajózzanak be a kikötőbe.   

Értékelés: Ys. számítás alapján 
Díjazás:  Az abszolút 1. és a  Ys. számítás szerinti 1-3 hajók tiszteletdíjakban részesülnek.
Egyéb rendelkezések:  A hajóknak  a Hajózási Szabályzat előírásait be kell tartaniuk különös 
figyelemmel a mentőmellény viselés előírásaira ( fiatalkorúaknak és úszni nem tudóknak viselniük 
kell a mentőmellényt, 3 B felett mindenkinek ajánlott).
Szavatosság kizárás: A szervezők nem vállal felelősséget sem a részt vevők, sem a részt vevők 
hajók   alkalmassága tekintetében, sem pedig a  részvétel során esetlegesen bekövetkező 
balesetekért, vagy anyagi károkért. 

A verseny szervezett edzésnek minősül, kérem a nemzeti lobogóval hajózzatok,
ne használjátok a "V" lobogót. 

Célba érés után díjkiosztó és baráti találkozó a
KOCSMÁBAN a kikötői  teraszon!
Tervezett időpontja 18 óra!

Rajt eljárás: Magyar Telekom pontos idő szerint. Hívható 180 számon.
1.    Előkészítő, 13 óra 55 perc, rajthajón piros  zászló fel, hosszú hangjel  5 PERC A RAJTIG
2.    13 óra 59 perckor egy hosszú hangjel   MÉG 1 PERC A RAJTIG!
3.    Rajt jelzés 14 óra 00 perc, rajthajón piros zászló le, hosszú hangjel. RAJT!!!!

Jó Szelet!               Versenyrendezőség
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