1. Szabályok
1.1

A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
•

A vitorlázás versenyszabályai 2017-2020

•

a Magyar Vitorlás Szövetség Versenyrendelkezései (továbbiakban VR) és Reklámszabályzata

•

Az osztályszabályok, melyek megsértéséért járó büntetések az Óvási Bizottság döntése szerint akár a
kizárásnál kisebbek is lehetnek

•

YS előnyszámítási előírás

•

Jelen versenykiírás és a későbbiekben kiadásra kerülő versenyutasítás

2. Hirdetések
2.1

A hajók kötelezhetők, hogy a rendező szervezet által választott és biztosított hirdetést megjelenítsék. Ha
ezt a szabályt megsértik, a World Sailing 20.9.2 rendelkezése alkalmazandó.

3. Részvételi jogosultság és nevezés
3.1

A versenyre a Yardstick I, Yardstick II és Yardstick III osztályok összes hajója nevezhet. Amennyiben a
nevezettek száma az adott hajóosztályban eléri az ötöt, az osztály az osztályszabályok alapján külön kerül
értékelésre.

3.2

Minden versenyzőnek és hajónak meg kell felelnie a VR 3. pontjában támasztott részvételi
követelményeknek.

3.3

A nevezés módjai, helyszínei és időtartamai az alábbiak:
a)

Online nevezés A Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR rendszerében 2018. október 5-én 23:59-ig.

b) Helyszíni nevezés a Vízügyi Sport Club (8600 Siófok, Vitorlás utca 6.) telephelyén működő versenyirodán,
2018. október 5-én 18:00-20:00 óra között, valamint 2018. október 6-án 7:30-9:30 óra között.

4. Részvételi Díjak
4.1

A fejenkénti nevezési díjakat a nevezési módok és a születési évek szerint az alábbi táblázat tartalmazza:
Születési év
1999 és azelőtt
2000 és azután
2006 és azután

4.2

Nevezési Díj
5000 Ft
2500 Ft
0 Ft

A nevezési díj a helyszíni nevezés helyén és idejében, készpénzben fizethető be.

5. Versenyprogram
5.1

A rendezőség szombaton 1 túrafutam lebonyolítását tervezi. Viharos időjárás esetén a Versenyvezetőség
a rajtot halaszthatja. Az előkészítő jelzés időpontja szombat 10:50. A vasárnapi nap tartaléknap, mely
napon az eredeti programhoz képest a Versenyvezetőség a változtatás jogát fenntartja.

5.2

A rajteljárás alatt és az azt követő 3 percben sem hátszélvitorla, sem bliszter nem használható, a 3 perc
leteltét 1 hangjel jelzi. A hajók érvényesen legfeljebb a rajtot követő 15. percig rajtolhatnak el.

6. Versenyutasítás
6.1

A Versenyutasítás nyomtatott példányai a helyszíni nevezés ideje alatt a versenyirodán vehetők át,
valamint elektronikus formában legkésőbb a helyszíni nevezés kezdetétől elérhető lesz a
www.bahartse.hu weboldalon, valamint a verseny Facebook esemény oldalán.

7. Versenypálya
7.1

A versenyterület a Siófok, Zamárdi, Csopak és Alsóörs közötti vízterület.

7.2

A teljesítendő pályát a rendezőség az előkészítőjelzéssel együtt felhúzott lobogóval jelzi

7.3

Elégtelen szélviszonyok esetén a rendezőség a versenyt bármelyik pályajelnél rövidítheti.

8. Díjazás
8.1

Az egyes hajóosztályokban a YS előnyszámrendszer alapján az első három hajó díjazásban részesül.

8.2

A YS előnyszámok alapján számolt abszolút futamgyőztes elnyeri a Pempő - Jordán Gábor Emlékkupát.

8.3

Amennyiben a nevezettek száma az adott hajóosztályban eléri az ötöt, az osztály az osztályszabályok
alapján külön kerül értékelésre.

8.4

Az értékelés az aktuális YS lista alapján történik.

9. Szavatosság kizárása
9.1

A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve a versenyen előfordult vagy okozott személyi és
vagyoni károkért a rendező szervezet, testület, illetve az azokban résztvevő személyek semmiféle
felelősséget vagy szavatosságot nem vállalnak. A versenyzők a nevezési díj befizetésével kijelentik, hogy
a versenykiírás feltételeit elfogadják, és azoknak megfelelnek.

10. Online hirdetőtábla
10.1

A verseny Facebook esemény oldala.

11. Biztosítás
11.1

Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként legalább
5 millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet.

12. Versenykiírás módosítása
12.1

A rendező szervezet az RRS 89.2(b) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást. Minden esetleges
változást a verseny weboldalán, valamint az online hirdetőtáblán tesznek közzé.

13. Médiajogok
13.1

A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a Balatoni Hajózási Sport Egyesület és a verseny támogatói
szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatják tudósítás, reklám és egyéb célokra az eseményen készült
fotó- és videofelvételeket.

14. Díjkiosztó és vacsora
14.1

Szombaton este 19:00 órakor vacsorával egybekötött díjkiosztó a BHSE telephelyén. 8600 Krúdy sétány 2.

15. További információ
15.1

Főrendező elérhetősége:
•

Dániel Dorottya Luca

•

ddorcsi03@gmail.com

•

+36 20 211 4464

15.2

Versenybíróság elnöke:
•

Dániel Gábor

•

+36 20 986 6527

15.3

Versenyorvos:
•

Dr. Csáki Gábor

•

+36 20 202 2020

15.4

További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel:
•

Balatoni Hajózási Sport Egyesület

•

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

•

E-mail: balatonihajozasi.se@gmail.com

•

Weboldal: www.bahartse.hu

