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1. Szabályok: A versenyen a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (World Sailing) a „Vitorlázás Versenyszabályai
2017-2020.” (továbbiakban RRS) az MVSZ 2017. éves Versenyrendelkezései (VR), valamint az érintett
hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek. A Versenyutasítás más szabályokat is módosíthat.
2. Részvételi jogosultság
2.1. Nevezhető hajók: A VR 7. pontjában a Versenyosztályok II. alatt felsorolt egytestű hajók („nagyhajók”)
MVSZ hivatalos YS listája alapján tíz kategóriába sorolva:
Kategória YS szám
Jellemző osztályok, típusok
1. kat.
115 és felette
Folkeboot Nordic, B21, B18, CNSO, Neva,
2. kat.
110-114
Folkeboot International, Rebell, B31,
3. kat.
105-109
Dragon, Sudár Sport, Dolhin 26, régi 25-ös jolle, 15-ös jolle, H-boat, Solaris
4. kat.
100-104
J24, Regina, Sudár Regatta, új 25-ös (T) jolle, BAV32C, Soling, FPC30
5. kat.
95-99
Elan 310, Scholtz 22, Star, 40-es, 50-es cirkáló, E30, 6R, Füke32
6. kat.
90-94
11mOD, Melges24, 8mOD, Nau311, Nau330, E770, 30-as cirk, Scholtz 32
7. kat.
85-89
X35, Code8, Elan380, JS9000
8. kat.
80-84
Asso99, NAU 370, 75-ös cirk., BB12,
9. kat.
75-79
70-es cirkáló
10. kat.
74 és alatta
Liberák
2.2. A hajók csak a YS/ORC Regisztrációs lapjukon illetve az Osztályelőírásukban rögzített felszereléseket
használhatják. A hajók tekintetében a következő szabályok vannak érvényben:
• egy hajón a verseny alatt két főnek szabad tartózkodnia (az osztályelőírások és a reg. lapok
változtatása)
• engedélyezett az automata kormány használata (az RRS 52. szabály változatása)
• engedélyezett a tőkesúly, az árboc és az állókötélzet állítására szolgáló nem emberi erővel
működtetett hidraulikus eszközök használata azon hajók számára, amelyek YS száma ezzel került
meghatározásra (az RRS 52. szabály változatása)
2.3. A hajóknak és a versenyzőknek meg kell felelnie a VR 3. pontjának.
3. Nevezés: On-line a VIHAR rendszeren (http://vihar.hunsail.hu/) keresztül. Az on-line nevezés akkor válik
érvényessé, ha a bemutatásra kerül a nevezési feltételeket igazoló és a VIHAR rendszerben nem regisztrált
összes irat és a nevezési díj kiegyenlítésre kerül. Helyszíni nevezés és regisztráció 2017. augusztus 11-én
este 17-21h és augusztus 12-én reggel 7:00-8:00h között a Kereked VK-ban működő versenyirodán.
4. Nevezési díj: 16.000.-Ft/hajó. A szombat reggeli új nevezéseket 1000 Ft/hajó felárral fogadjuk.
5. GPS nyomkövetők: A rendezőség a résztvevő hajókat GPS nyomkövető eszköz viselésre kötelezheti. A
nyomkövető működtetéséhez szükséges 12V-os tápot a versenyhajókon biztosítani kell.
6. Versenyprogram: A verseny egy túrafutamból áll. A futam figyelmeztető jelzése 2017. augusztus 12 9:55kor lesz. A Versenyrendezőség szombaton 8:30-kor versenyzői értekezletet tart a hivatalos hirdetőtábla
előtt. A versenyzői értekezlet on-line is követhető a Kereked VK Facebook oldalán. A Díjkiosztó ünnepség
augusztus 13-án, vasárnap 12.00-kor lesz.
7. Versenyutasítás: A versenyutasítás a verseny előtt egy héttel a www.kereked.hu honlapon, és
regisztrációkor nyomtatott formában a versenyirodán lesz elérhető.
8. Versenypálya
8.1. A teljesítendő pályák:
I. számú pálya (40 km): Csopak – Lovas – Kenese – Szabadi – Széplak – Csopak
II. számú pálya (25 km): Csopak – Lovas – Almádi – Széplak – Csopak

A versenyvezetőség a várható szélviszonyoknak megfelelően a rajt előtt dönt arról, hogy melyik pályát
kell teljesíteni. A fenti pályajelölésnek megfelelő lobogót (I. sz. pálya: code 1, II. sz. pálya: code 2)
legkésőbb az előkészítő jelzéssel együtt felhúzzák a rajthajón.
8.2. Pálya teljesítése: Az eltérő adottságú hajók sebességkülönbségének kiegyenlítése érdekében az egyes
kategóriákba sorolt hajóknak – az alap pálya teljesítésén túl- különböző mennyiségű ún. kiegyenlítő kört
(a pályahossz 5%-a) kell teljesíteniük. Egy kiegyenlítő szakasz hossza a teljes pályahossz 2,5%-a (I. sz pálya
esetén 1000 m, II. számú pálya esetén 625 m). 1 kör=2*1000 méter, illetve 2*625 m. Az 1. kategória egy,
a 2. kettő, a 3. három, a 4. négy, az 5. öt, a 6. hat, a 7. hét, a 8. nyolc, a 9. kilenc, a 10. kategória tíz
kiegyenlítő kört kell, hogy tejesítsen. Kiegyenlítő körök a pályán három helyen tetszőlegesen
teljesíthetőek (lásd versenyutasítás pályarajzok).
9. Búvárfelszerelés és műanyag medencék: Víz alatti légzőkészülékek és műanyagmedencék, vagy azokkal
egyenértékű berendezés az előkészítő jelzéstől a verseny befejezéséig nem használható a hajók körül.
[DP]
10. Értékelés: A hajókat egyrészt abszolút befutási sorrend szerint, másrészt a tíz megadott kategóriában
értékelik. Amennyiben egy kategóriában a nevezettek száma nem éri el a négy hajóegységet, a
rendezőség a kategória hajóit jogosult a más kategóriákban értékelni. Az átsorolásokat a rendezőség a
nevezések lezárása után, a verseny kezdete előtt a verseny hivatalos hirdetőtábláján közli.
11. Díjazás:

abszolút első: Vándorkupa, serleg és értékes ajándéktárgyak
abszolút második:
serleg
abszolút harmadik:
serleg
kategória győztesek: serleg, érem és ajándéktárgy
kategória II-III.: érem

12. Felelősség kizárása: A verseny rendezősége nem vállal felelősséget sem a hajók, sem a versenyzők
versenyre való alkalmassága tekintetében. Úgyszintén nem vállal felelősséget és szavatosságot a
versenyen előforduló balesetek és anyagi károk vonatkozásában. A versenyzők a nevezési díj befizetésével
kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit elfogadják és azoknak megfelelnek.
13. Médiajogok: A nevezők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt
Versenyrendezőség vagy megbízottjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, bármikor készítsenek róluk
bármilyen mozgó- és állóképfelvételeket és más anyagokat, melyeket a versenyrendezőség korlátlanul
felhasználhat, nyilvánosságra hozhat, értékesíthet, továbbadhat harmadik személyeknek.
14. További információk
A versenyt rendező klub honlapja: www.kereked.hu
A versenyvezető elérhetősége: Jamrik Péter 06-30-268-9948
Társasági programok: A Kereked Vitorlás Klub és a NOVOFER szeretettel meghívja a versenyzőket:
o augusztus 12-én, reggel 7-9 óra között egy üdítőre vagy kávéra, teára;
o a célba érkezés után a "Parti party"-ra. (Egy üdítő italra és szendvicsre, továbbá 19-22 óra között a
tradicionális latin zenét játszó együttes előadására, valamint a rum bemutatóra és kóstolóra),
o augusztus 13-án, vasárnap 12.00-kor a csopaki klubban tartandó díjkiosztó ünnepségre, majd az ezt
követő ebédre.
o nevezéskor minden versenyző a szponzor lógójával ellátott emléktárgyat kap.
Köszönjük támogatóink segítségét!

A pályák rajzai:
I. számú pálya (40 km)

II. számú pálya (25 km)

(A kiegyenlítő szakaszok pontos elhelyezését a versenyutasítás tartalmazza!)

