2016. ÉVI BALATONI ÉVADZÁRÓ és 420 Sail Centrop Cup
2016. szeptember 30-október 2. 420, Laser Standard
2016. október 1-2. Laser Radial, Laser 4,7, F18, M3
VERSENYKIÍRÁS
1.
1.1.
1.2.

BEVEZETÉS
A verseny rendezője:
A verseny helye és ideje:

1.3.

Résztvevő hajóosztályok:

Magyar Vitorlás Szövetség
Balatonfüred, 2016. szeptember 30október 2.
F18, M3, Laser St ranglista verseny
420, Laser Radial, Laser 4.7 verseny

2.
2.1.

VERSENYSZABÁLYOK
A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
- A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre, ahogy a
meghatározásban szerepel,
- a Magyar Vitorlás Szövetség 2016. évi Általános
versenyutasítása, Versenyrendelkezései és Reklámszabályzata,
- a résztvevő osztályok osztályszabályai,
- a P függelék, a 42. szabály speciális eljárásai,
- jelen versenykiírás.

3.

NEVEZÉS

3.1.

Online nevezés

1.1.1. Lehetőség van online előnevezésre a VIHAR rendszeren keresztül.
(https://vihar.hunsail.hu). Azok az egységek, akik a nevezést 2016.
szeptember 1-ig véglegesítik, és a nevezési díjat kiegyenlítik, a kiírás
szerinti nevezési díjból 10 százalék kedvezményt kapnak. Azok, akik
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2016. szeptember 2. és szeptember 25. között végzik el nevezésüket és
egyenlítik ki a nevezési díjukat a normál nevezési díjat fizetnek, míg akik
ezt követően, vagy a helyszínen neveznek 10 százalékkal növelt nevezési
díjat kötelesek megfizetni, amelyet készpénzben vagy online
bankkártyával egyenlíthetnek ki.
Azon nevezések, melyeket online véglegesítettek és a nevezési díjat
kiegyenlítették, érvényesek.
A 420 Sail Centrop Cup külföldi versenyzői számára e-mailben a
hunsail@hunsail.hu e-mail címen van lehetőség előnevezésre.
3.2.

Helyszíni nevezés
420 és Laser Standard osztályoknak:
2016. szeptember 29-én, csütörtökön 18:00 – 20:00 óra között a
Balatonfüredi Nemzetközi Vitorlás Központ (8230 Balatonfüred,
Zákonyi Ferenc u. 8.) területén működő versenyirodán.
F18, M3, Laser 4.7 és Laser Radial osztályoknak:
2016. szeptember 30-án, pénteken 18:00 – 20:00 óra között, a
Balatonfüredi Nemzetközi Vitorlás Központ (8230 Balatonfüred,
Zákonyi Ferenc u. 8.) területén működő versenyirodán.

3.3.

Nevezési díj
420 és Laser Standard osztályoknak 8.000 Ft/fő, a további osztályoknak
6.500 Ft/fő.
Külföldi versenyzők nevezéséhez az adott ország vitorlás szövetsége által
elismert valamely klubhoz vagy szervezethez való tartozás igazolása
szükséges.
A kifizetett nevezési díjakat a versenyrendezőségnek nem áll módjában
visszafizetni.

4.
4.1.

A VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA, PARTI JELZÉSEK
A versenyrendezőség a versenyzőket a versenyiroda mellett elhelyezett
hivatalos hirdetőtáblán, írásbeli közlemények útján tájékoztatja.
A parti jelzéseket a Nemzetközi Vitorlás Központ főárbocán tűzik ki.
Ha egy jelzést pálya- vagy osztálylobogó(k) felett tűznek ki, akkor a
jelzés csak az adott pályára vagy hajóosztályra vonatkozik. Ez módosítja
a Versenyjelzések bevezetőjét.

4.2.
4.3.
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4.4.

4.5.
5.
5.1.

„D” kódlobogó 1 hangjellel kitűzve mindkét pályán: figyelmeztető jelzés
következik a lobogó kitűzése után legkorábban 40 perccel Ez módosítja
az Általános versenyutasítás 4.2. pontját.
A www.hunsail.hu-n üzemelő online hirdetőtábla tájékoztató jellegű. Az ott
megjelent információk vagy azok hiányossága óvás tárgyát nem képezheti.
VERSENYPROGRAM
A versenyrendezőség az alábbi versenyprogram lebonyolítását tervezi.
Dátum

Figyelmeztető
jelzés

2016. szeptember
30.

10:30

2016. október 1.

2016. október 2.

5.2.
5.3.

5.4.

10:30

10:30

„A” pálya
420
Laser Standard
3 futam
420
Laser Standard
Laser Radial
Laser 4.7
3 futam
420 (2 futam)

„B” pálya

F18
M3
3 futam

Laser Standard (2 futam)

F18
M3

Laser Radial (2 futam)
Laser 4.7 (2 futam)

3 futam

A táblázatban az osztályok felsorolása példa egy lehetséges rajtsorrendre.
Amennyiben a versenyprogramhoz képest kevesebb futam kerül
megrendezésre egy versenynapon, úgy a következő versenynapon a
tervezett futamoknál több, de nem több mint 4 futam rendezhető.
Az utolsó versenynapon, 2016. október 2-án 15:00 óra után nem adható
figyelmeztető jelzés.
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6.

OSZTÁLYLOBOGÓK
Az egyes osztályok osztálylobogóit az alábbi táblázat tartalmazza a
lobogó háttérszíne és a rajta szereplő osztályjelzés színeinek
feltüntetésével.
Osztály
Osztálylobogó (háttér/osztályjelzés)
F18
fehér/rózsaszín
M3
rózsaszín/fekete
420
kék/fekete
Laser Standard
fehér/piros
Laser Radial
zöld/piros
Laser 4.7
sárga/piros

7.
7.1.

7.2.

VERSENYTERÜLETEK ÉS VERSENYPÁLYÁK
Balatonfüred – Siófok – Zamárdi – Tihany közötti vízterületen
futamonként kihelyezett trapéz és up-and-down pályák, amelyeket a
mellékelt pályarajzok (1. melléklet) szerint kell teljesíteni.
A versenyterületek elhelyezkedését a 2. számú melléklet tartalmazza. A
pályalobogók az alábbiak:
Versenyterület
Lobogó
„A” pálya
sárga
„B” pálya
piros

8.
8.1.

PÁLYAJELEK
A kerülendő pályajelek az alábbiak:
Pályajel

8.2.
8.3.
8.4.

9.

Leírás

„A” pálya
„B” pálya
1, terelő, 2, 3, 4
sárga színű henger
piros színű henger
új jelek
piros színű henger
sárga színű henger
A kitűzött pályajeleken lévő jelölések eltérhetnek a pályarajzon szereplő
jelölésektől.
A rajtjelek egy versenyrendezőségi hajó a rajtvonal jobb oldalán és egy
piros-fehér lobogóval ellátott bója a bal oldalon.
Az A pályán a célvonal egy versenyrendezőségi hajó és egy kék-fehér
lobogóval ellátott bója, míg a B pályán egy versenyrendezőségi hajó és
egy piros-fehér csíkos lobogóval ellátott célbója.
A KÖVETKEZŐ PÁLYASZAKASZ MÓDOSÍTÁSA
A következő pályaszakasz módosítását a versenyrendezőség először az
eredeti jelek mozgatásával, vagy egy új jel (lásd 8.1 pont) vagy jelek
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kihelyezésével kísérli meg. Utóbbi esetben a lehető leghamarabb
eltávolítja az eredeti jelet vagy jeleket, és ha az új jelek már használatban
vannak, a további módosításra az eredeti jeleket használják.
10. HIVATALOS HAJÓK
10.1. A hivatalos hajókat a következőképpen jelölik:
Hajótípus
Azonosító lobogó
Versenyrendezőség
fehér színű lobogó RC felirattal
Versenybíróság
sárga színű lobogó JURY felirattal
Média
fehér színű lobogó PRESS felirattal
10.2. A rajt- és célvonalak végein álló versenyrendezőségi hajók nem tűznek ki
azonosító lobogót.
10.3. A hivatalos hajók tevékenysége nem képezheti orvoslati kérelem alapját.
Ez módosítja a 62. szabályt.
11. BIZTONSÁG
11.1. A versenyzők a vízen tartózkodás teljes időtartama alatt – kivéve a
ruházat cseréjére vagy igazítására fordított rövid időszakokat – kötelesek
az egyéni úszóeszközt viselni. Ez módosítja a 40. szabályt. Ezen szabály
megsértéséért járó büntetés, ha Versenybíróság úgy dönt, kisebb is lehet,
mint a kizárás (DPI).
11.2. Vészhelyzet esetén elsődleges feladat az életmentés, így nem mindig van
lehetőség a hajókat is partra vontatni. A vízen hagyott felügyelet nélküli
hajókat élénk színű szalaggal kell megjelölni, hogy az arra hajózó
motorosok tudják, hogy a hajóból hiányzó versenyző(k) biztonságban
van(nak).Hasonlóképpen meg kell jelölni halasztás közben magára
hagyott hajókat.
12. ÉRTÉKELÉS
12.1. A verseny egy futam teljesítésével is értékelhető.
12.2. A végső pontszám meghatározásánál a kiejthető futamok számhoz
szükséges teljesített futamszámokat az alábbi táblázat tartalmazza.
Kiejthető
Laser 4.7
F18
Laser
futamok
420
Laser
M3
Standard
száma
Radial
0
1, 2, 3, 4
1, 2, 3
1, 2, 3
1,2,3
1
5, 6, 7
4, 5, 6, 7
4, 5, 6
4,5,6
2
8
8
7,8
12.3. Az M3 osztályt értékelését a futamonként, Texel rendszer alapján
számított korrigált időeredmények határozzák meg.
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13. DÍJAZÁS
13.1. Az osztályonként első helyezett hajók serleg, az 1-3. helyezett hajók
versenyzői éremdíjazásban részesülnek.
13.2. Az alosztályok és kategóriák győzteseinek díjazása a 2016. évi
Versenyrendelkezésekben rögzítetteknek megfelelően történik.
14.

MÉDIAJOGOK
A nevezők nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyről, a
versenyre történő ki- és behajózásról és a parti programokról film- és
fotófelvételek készülhetnek, amelyeken a hajók, illetve a hajón
tartózkodó személyek látszhatnak. Ezeket a fotókat, illetve
filmfelvételeket – amennyiben nem sértik a személyiségi jogokat – a
versenyrendezőség korlátlanul felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja,
értékesítheti, illetve továbbadhatja harmadik személyeknek.
Elfogadják továbbá, hogy a balatonfüredi nevezés során a kikötőben
működő biztonsági kamerák is felvételeket készíthetnek róluk. A nevezők
és résztvevők ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos követelésről
vagy kártérítési igényükről kifejezetten lemondanak.

15.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve annak során előforduló
vagy okozott személyi sérülésekért – beleértve az esetleges elhalálozást
is – és vagyoni károkért a verseny rendezője és a versenyrendezőség
semmilyen felelősséget nem vállal. Minden versenyző egyéni felelőssége
dönteni a versenyen való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS
4. szabály – Döntés a versenyen való részvételről).
Jó szelet!
Versenyrendezőség
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1.

MELLÉKLET- VERSENYPÁLYÁK
A PÁLYA

7

B PÁLYA
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2. MELLÉKLET – VERSENYTERÜLETEK

„B” pálya
„A” pálya
„A” pálya

9

