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vitorlás verseny
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Marina Fűzfő kikötő, Fűzfői öböl, 2015. július 11-12
Master Invest Hungary Kft.
Böröcz Péter
Dr. Kovács Krisztina
Böröcz Bence
e-mailben: info@marina-fuzfo.hu, helyszínen a: Marina Fűzfő
recepcióján, telefonon : 06-88-574-500 faxon: 06-88-574-501
2015. július 11. szombat reggel 9:30 óráig
5. 000 Ft/hajó + 2.500 Ft/fő
A versenyen az ISAF érvényben lévő versenyszabályai, valamint az
MVSZ által kiadott 2015. évre érvényes Versenyrendelkezések, az
MVSZ határozatai és a jelen versenykiírás érvényesek.
minden hajóosztály és hajótípus
•9:30 óráig jelentkezés, nevezés a versenyre.
•9:30 órakor kormányosi értekezlet.
•10 órától pályaverseny a Fűzfői öbölben
•1. futam utolsó beérkezője után min. 10 perccel 2. futam indítása
•díjkiosztó, svédasztalos vacsora
•nem értékelhető szombati verseny esetén futamok másnap
2015. július 11. 17:00, a verseny befejezése után ill. nem
értékelhető szombati verseny esetén 2015. július 12. 16 óra.
A versenyvezetőség a kiírástól eltérő intézkedéseket a kormányosi
értekezleten közli.
Másodfokú viharjelzés esetén minden hajón tartózkodó személy
részére a mentőmellény viselése kötelező.
Fűzfő-Kenese-Almádi háromszögben.
Jól látható bóják, rajt és cél zászlóval jelölve
Figyelmeztető jelzés: 5 perccel a rajt előtt, hangjelzés, 1 db zászló
Előkészítő jelzés: 1 perccel a rajt előtt, hangjelzés, 2 db zászló
Rajt: hangjelzés, pisztolylövés, 1 zászló lehúzása
Az előkészítő jelzésen belül motort, orrsugárkormányt használni
tilos, azonnali, óvástárgyalás nélküli kizárást von maga után.
Óvás esetén az óvólobogó viselése kötelező. Az óvás beadásának
határideje az utolsó befutó hajó után 1 óra. Óvási díj: 5.000 Ft.
Abszolút és YS előnyszám a két futam összesítése alapján.
Abszolút I helyezet – Master vándorkupa
YS előnyszám alapján I-III. hely serleg (YS-el nem rendelkező hajók
az érvényes YS listán az azonos típus átlagszámát kapják meg)
A hajó vezetőjének érvényes vitorlás kishajó vezetői engedéllyel,
minden hajónak felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A verseny
rendezősége és a vezetősége nem vállal felelősséget sem a
versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmassága tekintetében,
sem pedig a versenyen való részvétel során esetlegesen
bekövetkező balesetekért, vagy károkért. Mindenki saját
felelősségére versenyez. A verseny időtartama alatt a motor
használata tilos.
Jó szelet!

