
 

 

A VERSENYPÁLYA RAJZA: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pálya teljesítése: 

11m OD és E-30:    Dragon és Folkbat: 
Rajt – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Cél  Rajt – 1 – 4 – 1 – 4 – Cél 
 
 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
VERSENYKIÍRÁS 

Tihanyi Yacht Club SE 
RIPKA LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY 

2017. június 24-25. 
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VERSENY CÉLJA: A résztvevő osztályok számára 6 futamos pályaverseny. 
 
VERSENYRENDEZŐ: TIHANYI YACHT CLUB SE 
            versenyvezető: Damokos László 
óvási bizottság elnöke: Hantó István 
    versenyorvos: Dr Ecsedy Gábor 
 
HAJÓOSZTÁLYOK: (rajtsorrendben) 11m OD, Európa-30, Dragon és Folkboat. 
 
SZABÁLYOK: A versenyen a WS 2017-2020. évekre érvényes versenyszabályai, 

az MVSZ 2017.évi Versenyrendelkezései, Hirdetési Szabályzata, 
Biztonsági Szabályzata és az osztályok előírásai vannak 
érvényben. 

NEVEZÉS HELYE:Tihanyi Yacht Club vitorlás kikötő 8237. Tihany, Rév u. 7. 
IDEJE: 2017. 06. 23. 1730 - 2200 óráig, 2017. 06. 24. 0700 – 0830 óráig. 
 Előnevezésre a Vihar rendszeren keresztül van lehetőség, a 
 nevezési díjat a TYC SE 11701004-20219891 (OTP Bank) 
 bankszámlájára történő utalással/befizetéssel lehet kiegyenlíteni. 
FELTÉTELE: Érvényes versenyengedély, sportorvosi igazolás, érvényes 
 hajólevél és felelősségbiztosítás (valamennyit ellenőrizzük!). 
DÍJA: Felnőtt versenyzők részére a nevezési díj:  7.000 Ft/fő, 
 ifjúsági versenyzők részére a nevezési díj: 2.000 Ft/fő, 
 serdülő versenyzők (mocók) részére a nevezés ingyenes. 
FELMÉRÉS:   Minden hajónak rendelkeznie kell érvényes felmérési 
 jegyzőkönyvvel. 
VERSENYPROGRAM:  A versenyvezetőség hat (6) futam megrendezését tervezi. 
 Szombat:   1. futam figyelmeztető jelzése   09:55 óra 
           további futamok osztályonkénti ráindítással 
 Vasárnap: soron következő futam figyelmeztető jelzése 08:55 óra 
          további futam osztályonkénti ráindítással. 

Az utolsó futam figyelmeztető jelzése szombaton legkésőbb 
16:55 órakor, vasárnap legkésőbb 13:55 órakor adható.  
Szombaton legfeljebb négy, vasárnap három futam tartható. 
A Dragon osztály részére egy napon legfeljebb 3 futamot 
rendezünk. 

VERSENYUTASÍTÁS: A versenyen az RRS S függelékének Standard
 versenyutasítása érvényes a „Kiegészítő utasításokkal”. 
VERSENYTERÜLET: A szélviszonyoktól függően, a Földvár-Udvari-Sajkod-
 Kopaszhegy közötti vízterületen, a hajózási útvonaltól 
 északnyugatra kerül kitűzésre. 

 
ÉRTÉKELÉS: A Versenyszabályok 2017-2020 Függelék A 4.1 szabálya
 szerinti „legkisebb pontrendszer” számításával történik.
 Legalább 4 futam teljesítése esetén a legrosszabb helyezést
 kiesőként vesszük figyelembe. 
DÍJKIOSZTÓ: Az utolsó futam utáni partra érkezést (óvástárgyalásokat) követő kb. 
 1 óra múlva (legkésőbb 1700 órakor) a “Szigeten”.  
DÍJAZÁS: Az osztályok első három helyezett hajóinak, valamint a klasszikus 
   építésű Dragonok legjobb három egységének legénysége érem-
   díjazásban részesül. A hajóosztályok győztesei különdíjat kapnak.
   A legkevesebb pontot gyűjtött hajó kormányosa elnyeri és egy évig 
   őrizheti a RIPKA LÁSZLÓ Vándordíjat.  
   Az Európa osztály első futámanak győztes kormányosa elnyeri és 
   egy évig őrizheti a MELHA KÁLMÁN Vándordíjat. 
 
PROTOKOLL: A TYC SE jóvoltából a versenyzőket 2017. 06. 24-én 1900-kor 
 fogadáson látjuk vendégül a “Szigeten”. 
 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
Előnevezni 2017. 06. 23. 1630-ig az MVSZ Vihar rendszerének igénybevételével lehet. 
A helyszíni nevezés az internetről letöltött, vagy a helyszínen biztosított nevezési lap 
kitöltésével és aláírásával történhet. 
A versennyel-, az azon való részvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán előforduló, 
illetve bárki által okozott személyi és vagyoni károkért a rendezőség, illetve a rendező 
klub felelősséget nem vállal! A rendezőség a versenyre érkezés és onnan távozás 
közben kísérő motorost nem biztosít, a verseny ideje alatti mentési feladatokat a két 
rendezőmotoros látja el. 
A versenyre nevezett hajók péntek 1200-től a vasárnap 1900-ig díjmentesen köthetnek ki 
a Tihanyi Yacht Club kikötőjében. 
 
A Versenyszabályok 4.pontja értelmében a versenyen mindenki saját 
felelősségére vitorlázik!  
 
 
 
 JÓ SZELET KÍVÁN!  

       
    TIHANYI YACHT CLUB SE 
 


