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II. Hungarian IOM Open 
Magyar IOM Országos Bajnokság 

Orfű, Pécsi-tó - 2016. október 29-30. 
 
 

A verseny megnevezése:  Hungarian IOM Open és Magyar IOM Országos Bajnokság 
 
A verseny kiírója:    Magyar Vitorlás Szövetség 
 
A rendező szervezet:   Magyar IOM Osztályszövetség  
Társrendező:     Orfűi Vitorlás Egyesület 
 
Versenyvezető:    Ribacz Péter 
 
Versenybíróság elnöke:  Rendeczki Lajos 
 

Pályarendező:    Biliczky Tibor 
 
A verseny színhelye:   Orfű, Pécsi-tó * OVE vitorlástelep 
 
A verseny időpontja:   2016.10.29-30. 
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Hajóosztályok:    IOM 
 
Nevezési cím:    http://www.modellvitorlazas.hu/nevezes/ 

 
Online elérhetőség hiányában: csokalaszlo@chello.hu (telefon +36704584089) 
 
Nevezési feltétel:    érvényes felelősségbiztosítás és ISAF építési 

szabályzatnak megfelelő modellvitorlás. 
 
Nevezési határidő:   2016.10.28. 18:00 óra 

 
Nevezési díj összege:    6000.-Ft vagy 20.- euró amely tartalmazza a versenyrendezés,  

a díjazás, a nevezési ajándék és a szombati fogadás költségeit. 
 
Díjazás módja:     első hat helyezett díjazásban részesül, a verseny győztese (aki  

tagja a Magyar IOM Osztályszövetségnek) egy éven keresztül  
viseli a Magyar IOM Országos Bajnok címet és birtokolja a  

vándorkupát.  
 
Előírások a rádiókkal 
kapcsolatban:     legalább 3 kristálypár kivéve a 2,4 GHz berendezést. 
 
 

http://www.modellvitorlazas.hu/nevezes/
mailto:csokalaszlo@chello.hu
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Rajtszámok, vitorlaszámok: kérjük, hogy a versenyzők az év elején rendszeresített, kiadott,  

névre szóló, vitorlaszámmal megegyező rajtszámot viseljék 
a futamok időtartama alatt. Rajtszám pótlás illetve rajtszám 

igénylés a verseny előtt 8 nappal korábban lehetséges a  
bodnar.imre@ugyvedkupa.hu címre küldött email igényléssel. 

 
Felmérés:     a résztvevő hajó felmérési dokumentumainak felmutatásával  

válik a versenyző jogosulttá, a versenyben való részvételre. A  
hajók felmérési adatainak ellenőrzése szúrópróba szerűen  
történik. 

 
Versenyprogram:    2016.10.29. * 08:30-09:30 Nevezés, regisztráció 
       2016.10.29. * 10:00  Az első futam rajtja 
       2016.10.29. * 16:30  Az utolsó futam rajtja 
       2016.10.29. * 19:30  Fogadás (Bükkösd, Ökopark) 
       2016.10.30. * 10:00  Az első futam rajtja 
       2016.10.30. * 15:00  Az utolsó futam rajtja 

       2016.10.30. * 15:30  Eredményhirdetés, díjátadó 
 
Fogadás, társasági esemény: Az OVE és a Magyar IOM Osztályszövetség fogadást  

rendez az Ökopark Bükkösd Galagonya Éttermében, október 
29-én este 19:30 órai kezdettel. www.okobukkosd.hu  

 

mailto:bodnar.imre@ugyvedkupa.hu
http://www.okobukkosd.hu/
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Szállás Bükkösdön:   szallas@okobukkosd.hu * Kaufmann Adrienn * +36303351608 
 

Szállás Orfűn:    tdm@orfu.hu 
                                                                               
Versenyszabályok:    A versenyen a Vitorlázás Versenyszabályai 2013-2016  

(továbbiakban VSz), az MVSz 2016. évre érvényes  
Versenyrendelkezései, a résztvevő osztály osztályelőírásai,  
valamint a jelen Versenykiírás és a később kiadásra kerülő  
Versenyutasítás (továbbiakban VU) az érvényesek. 

Ha a különböző nyelvű Versenykiírások között ellentmondás  
van, a magyar szöveg tekintendő mérvadónak. 

 
Hirdetmények:    A versenyzőket az orfűi OVE vitorlástelepen (7677 Orfű, Dollár  

u. 66.) található Versenyiroda mellett lévő hivatalos  
hirdetőtáblán kifüggesztett közleményekkel tájékoztatják. A  
Versenyutasítás esetleges változásai, legkésőbb október 28-án,  

pénteken 18:00 óráig lesznek kifüggesztve a hirdetőtáblára. 
 
Felelősség-elhárítás:   Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen. 
       Lásd a 4. döntés a versenyen való részvételről szabályt. 

A rendező nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért,  
sérülésért vagy halálért, ami a versenyen való részvétellel  

mailto:szallas@okobukkosd.hu
mailto:tdm@orfu.hu
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kapcsolatban, azt megelőzően, annak tartama alatt, vagy  
annak befejezését követően történik. 

 

Médiajogok:     A versenyzők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak,  
hogy a verseny ideje alatt versenyrendezőség és a szponzoraik  
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül bármikor készítsenek,  
használjanak, – időről-időre, saját belátásuk szerint  
bemutassanak róluk bármilyen mozgóképet és élő, rögzített  
televíziós és más anyagokat. 

 

Médiapartner:    Compass (www.compassmagazin.hu és www.rcsailing.hu)  
 
 

Jó szelet!  
 
Versenyrendezőség 

 
 

ÓVD A PÉCSI-TÓ TISZTASÁGÁT, ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS ! 

http://www.compassmagazin.hu/
http://www.rcsailing.hu/

