SPECIALIZED Kupa
BS-Fűzfő Vitorlás Klub, Balatonfűzfő

Versenykiírás
Optimist
Verseny célja:

Ranglista és minősítő verseny a kiírt hajóosztályban

Verseny helye:
Verseny ideje:
Faktorszám:

Balatonfűzfői öböl
2017. október 6-8.
1.2

Verseny résztvevői:

Sportágban leigazolt érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezők

Verseny rendezője:

BS-Fűzfő Vitorlás Klub

Felelős rendező:

Mohos Gábor

Versenybíróság elnöke:

Hantó István

Versenyorvos:

Horváth László

Előnevezés:
Nevezés helye, ideje:

MVSZ VIHAR rendszerben
Klubházban
2017. október 5-én 18:30-20 óráig és
2017. október 6-án 07-09 óráig

Nevezés díja:

A Magyar Vitorlás Szövetség tagjainak, akik a VIHAR rendszerben
leadták a nevezésüket 2017.10.01-ig 7.500.- Ft/fő. 2017.10.02. után és a
helyszínen nevezők 8500.- Ft/fő díjat fizetnek.

Résztvevő hajóosztályok rajtideje:
Megadott idő
Versenypálya:

OP

00 perc

Pályarajz szerint, nevezéskor

Tervezett futamok száma: 9 futam
Értékelés:

Legalább 4 futam megrendezése esetén 1 futam kiejthető, míg 9
érvényes futam esetén 2.

Program
Megnyitó:

2017. október 6-án 9.30-kor

Első rajtolás időpontja:

2017. október 6-án 11 óra
2017. október 7-én és 8-án az első futam rajtideje előző nap este 20
óráig kerül kihirdetésre a hivatalos hirdetőtáblán.
A rendezőség fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő
szélviszonyok esetén egy versenynapon 4 futamot rendezzen.

Utolsó lehetséges rajtidő:

2017. október 8-án 14.30 óra után futamot nem rajtoltatunk.

Díjazás:

Az I. helyezett elnyeri a SPECIALIZED KUPÁT
valamint az I-III. helyezettek további díjazásban részesülnek.

Díjazás feltétele:

Osztályonként 6 induló hajó

Óvás:

A napi futamok befejezése után, a versenyvezetőségi hajó partra
érkezésétől számított fél órán belül az RRS 60. pontjának
előírásai szerint – írásban kell a VB-hoz- a versenyirodán
keresztül benyújtani.

Versenyszabályok:

ISAF érvényben lévő szabályai
MVSZ 2017. évi általános versenyutasításában foglalt rendelkezései
Az egyes hajóosztályok érvényes osztályszabályai
Jelen versenykiírásban foglaltak
A Versenyrendezőség felhívja a figyelmet, hogy az érvényben lévő
szabályok szerint vitorlás versenyeken csak érvényes ISAF építési
plakettal rendelkező hajó indulhat, melynek ellenőrzési jogát a
Versenyrendezőség fenntartja.
A versenybíróság „A Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2020 évekre”

42. pontjának ellenőrzése céljából alkalmazza a „P” függeléket.
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!
A verseny hivatalos időmérője a FESTINA!

Egyebek:

A szállásigényt kérjük Németh Enikőnél jelezni:
nemeth.eniko@bsfuzfo.hu; +3630 462 9143

Egyéb felvilágosítás:

Mohos Gábor Tel: +3630 9042 062; hun1@upcmail.hu
Vízisporttelep: +3688 451 894;
www.bsfvk.hu

Jó szelet!

