1. Hirdetmények
1.1

A versenyzőknek szóló közleményeket a Balatoni Hajózási Sport Egyesület telepén lévő hivatalos
hirdetőtáblákon függesztik ki, valamint az online hirdetőtáblán.

1.2

Az online hirdetőtábla a verseny facebook eseménye:
•

Esemény neve: Pempő - Jordán Gábor Kupa

•

Link: https://www.facebook.com/events/274184856698157/

2. Versenyprogram
2.1

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.

3. Versenyterület
3.1

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

4. Versenypálya
4.1

Az 1. és 2. számú melléklet ábrája mutatja be a pályát, beleértve a jelek elhagyásának sorrendjét, és
oldalát.

4.2

Az előkészítő jelzéssel egy időben, a rajthajón kitűzik a teljesítendő pályát jelölő lobogót. Az alábbi két
versenypálya kerülhet kitűzésre a szélviszonyoktól függően:
•

A pálya – Piros lobogós pálya:
o

•

Rajt: Siófok – Alsóörs (1) – Széplak felső (2) – Cél: Siófok

B pálya – Zöld lobogós pálya
o

Rajt: Siófok – Meteorológiai oszloptól 50m-re elhelyezett pályajel (1) – Széplak felső (2) – Cél:
Siófok

4.3.

Az (1) pályajel az Alsóörs Marina kikötő előtt 500 méterre, a (2) pályajel a Széplaki Ezüstpart Yacht
Kikötőtől 500 méterre található.

4.4

A pályajelek sárga, felfújható bóják melyeket minden esetben bal kéz felől kell kerülni. A rendezőhajók
RC lobogót viselnek.

5. Rajt
5.1

A rajtvonal a siófoki kikötő előtti vízterületen kerül kitűzésre.

5.2

A rajtvonal a jobb oldali rajtjelen lévő RC lobogót viselő hajó árboca és a bal oldali rajtjel pálya felőli
oldala között lesz. A rajteljárást a mellékelt táblázat szemlélteti.

5.3

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.

5.4

Amely hajó a rajtjelzését követő 15 percnél később rajtol, tárgyalás nélkül el nem rajtolt (DNS) hajóként
kerül értékelésre.

6. Cél
6.1

A célvonal a jobb oldali céljelen lévő narancs, valamint kék lobogót viselő hajó árboca és a bal oldali
céljel pálya felőli oldala között lesz.

7. Időkorlátozás
7.1

Azok a hajók, amelyek nem érnek célba Szombaton 17:00-ig, tárgyalás nélkül DNF-ként kerülnek
értékelésre.

8. Óvások és orvoslati kérelmek
8.1

Óvási űrlapok a versenyirodán kaphatók. Az óvásokat és az orvoslati vagy ismételt megnyitásra
vonatkozó kérelmeket oda kell benyújtani a megfelelő határidőn belül.

8.2

Az óvási határidőt a versenyrendezőség a partra érkezés után tűzi ki a hirdetőtáblára

8.3

Az óvási határidőt követő 30 percnél nem később kifüggesztik a közleményeket, hogy tájékoztassák a
versenyzőket azokról a tárgyalásokról, amelyeken felek, vagy amelyeken tanú- ként nevezték meg őket.
A tárgyalásokat a kifüggesztett időponttól kezdve az óvási szobában tartják, amely a kikötőirodában
található.

9. Verseny feladása
9.1

Amely hajó kiáll a versenyből, a lehető leghamarabb köteles értesíteni a versenyrendezőséget.

9.2

A szabály megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás alapját

10. Hulladék elhelyezése
10.1

A hulladék elhelyezhető a kísérő és a hivatalos hajók fedélzetén.

11. A versenyutasítás módosításai
11.1

A versenyutasítás módosításait a hatályba lépés napján 8:00 óra előtt függesztik ki. Minden esetleges
változást a verseny weboldalán, valamint az online hirdetőtáblán tesznek közzé.

12. Szavatosság kizárása
12.1

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.

13. Mellékletek

1. ábra - Piros/Hosszú pálya

2. ábra - Zöld/Rövid pálya

Időpont
10:50

Lobogó
és

vagy

10:55
10:56
10:59
11:00
1. táblázat - Rajteljárás

