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Vízi sporteszköz verseny
Alsóörs, 2017. május 27-28.

VERSENYKIÍRÁS
A verseny helye:

Balaton, Alsóörs-Csopak előtti vízterület.

A verseny típusa: 1,2 faktorszámú ranglista verseny F18 osztálynak
Ideje:

2017. május 27-28.

Rendezője:

Katamarán Sportegyesület

Felelős rendezője: Süle Péter
A versenybíróság elnöke: Eszes Béla
Versenyorvosa:

Dr. Horváth Henriette

Résztvevő hajók:

M3, F18

Nevezés helye:

Alsóörs Katamarán Bázis (Európa Kemping).

Ideje:

2017. május 26-án 17-20 óráig, május 27-én 08-09 óráig

Nevezési díj:

5 000 Ft/fő
A KSE tagjainak 4 000 Ft/fő
Az 1999. és azután született versenyzők a nevezési díj 50%-át
fizetik

Versenyszabályok:

Vitorlázás Versenyszabályai 2016-2020 (World Sailing),
MVSZ 2017. évi Általános Versenyutasítása,
Versenyrendelkezései és jelen versenykiírásban foglaltak szerint.

Versenyterület:

Balaton, Alsóörs-Csopak előtti vízterület.

Versenypálya:

Pályarajz szerint (olimpiai katamarán versenypálya)

Pályajelek:

Sárga színű, felfújható műanyag bóják, narancsszínű terelőbója,
élénk színű lobogóval ellátott rajt és célbója.

Tervezett futamok száma: 8 (nyolc)
.
4 futam megrendezése esetén 1 kiejthető,
8 futam megrendezése esetén 2 kiejthető.
Rajtolás időpontja: 2017. május 27-én
.
2017. május 28-án

1. futam 11.00 óra,
a további futamok ráindítással
1. futam 10.00 óra,

.

a további futamok ráindítással
A verseny vezetősége fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő
szélviszonyok esetén egy versenynapon négy vagy több futamot
rendezzen.
A két osztály egyszerre rajtol.

Versenypálya:

A World Sailing által jóváhagyott olimpiai katamarán
versenypálya. A futamok az Alsóörs előtti vízterületen elhelyezett
bójákkal kialakított cirkáló - hátszél pályán kerülnek
megrendezésre, telepített rajt - célvonallal.
A pálya teljesítése: Start-1-2-3A/3B-1-2-Cél

Értékelés:

A két osztály egységei külön kerülnek értékelésre. Az M3 osztály
egységei a Texel Rate előnyszámítási rendszer alkalmazásával,
míg az F18-as osztály egységei abszolút befutási sorrend alapján.

Díjazás:

Osztályonként az I-III. helyezettek – arany, ezüst, bronz
éremdíjazásban részesülnek.

Díjkiosztó:

Helyét és idejét hirdetőtáblán közli a versenyrendezőség.

Óvás:

A napi futamok befejezése után, a versenyvezetőségi hajó partra
érkezésétől számított 1 órán belül írásban kell a
versenyrendezőhöz benyújtani. Óvási díj nincsen.
Szavatosság kizárása: A versenyen illetve az azon való részvétellel kapcsolatos,
annak folyamán előforduló vagy okozott személyi és vagyoni
károkért, károsodásokért a rendezők semmiféle szavatosságot
vagy felelősséget nem vállalnak.
A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vitorlázik.
Szükséges dokumentumok:
- érvényes felelősségbiztosítás F18 és M3 osztályokban,
- érvényes sportegyesületi tagság F18 és M3 osztályokban,
- érvényes MVSZ versenyengedély F18 osztályban,
- érvényes sportorvosi igazolás F18 osztályban,
- befizetett osztálytagdíj F18 osztályban,
- érvényes reklámviselési engedély (amennyiben reklám van a
hajón/vitorlán).
Egyebek:
.

Minden versenyző köteles mentőmellényt viselni.
Egyéb felvilágosítás:
Bakonyi József
20 9848801
Székely András
30 5683391

2017. április 20.

Pályarajz
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A pálya teljesítése: Start-1-2-3A/3B-1-2-Cél
A pálya hossza függ a szél nagyságától, kb. 45 perc alatt lehessen teljesíteni.
Az 1-es bójától kb. 100 méterre és kb. 30 fokra helyezkedik el a 2-es bója
A Start/Célvonal kb.-i hossza az összes hajó szélességének a 4 szerese
A 3A/3B kapu szélessége kb. 20 méter

