VOLVO HIGH TECH REGATTA 2018
Pálya- és gyorsasági távolsági verseny a meghívott többtestű, libera, és 8m Open négykezes hajók számára.

ALSÓÖRS-BALATONFENYVES, 2018. JÚLIUS 14-15.
Rendező szervezet: Balatoni Vízisport és Szabadidő Egyesület,
együttműködve a Balaton Dock Kft-vel és a BYC 1912-vel

VERSENYKIÍRÁS
RÖVIDÍTÉSEK:
[NP] A szabály megsértése nem képezheti egy hajó általi óvás alapját. Ez módosítja az RRS 60.1(a) szabályt.
[DP] A szabály megsértéséért járó büntetés az óvási bizottság döntése alapján, a kizárásnál kisebb is lehet.
1.
1.1
1.2

SZABÁLYOK
A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban (továbbiakban: RRS) meghatározott szabályok szerint rendezik. A
meghatározás (g) pontja szerinti szabály a Magyar Vitorlás Szövetség Reklámszabályzata is.
Ha a nyelvek között ellentmondás van, az angol nyelvű szöveg az irányadó.

2.
2.1

HIRDETÉSEK
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. [NP] [DP]

3.
3.1
3.2

RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS
A versenyen a rendező szervezet által meghívott többtestű, libera vagy 8m Open hajók indulhatnak.
A versenyre nevező hajóknak olyan támogató hajót kell biztosítani, amely
(a)
vezetője aláírásával vállalja a hajó kíséretét és mentését a verseny teljes ideje alatt,
(b)
a hajó tekintetében megfelelő sebességgel bír és megfelelő létszám befogadására alkalmas,
(c)
rendelkezik a fedélzetén a mentéshez szükséges eszközökkel (elsősegély felszerelés, horgony,
vontakötél, kés) és működő VHF rádióval [DP],
(d)
megjeleníti a rendező szervezet által választott és biztosított azonosító jelet [DP].
A nevezés módjai, helyszínei és időtartamai az alábbiak:
(a)
Előnevezés
Az előnevezés a nevezési lap kitöltött és aláírt változatának e-mail útján történő megküldésével lehetséges a Balaton Vitorlás és Szabadidő Egyesület címére, Fekets Adrienne részére
(adriennefekets@gmail.com) 2018. június 18-ig.
(b)
Helyszíni nevezés
Az Alsóörs Marinában működő helyszíni versenyirodán, 2018. július 13-án 17:00-20:00 óra között és
2018. július 14-én 7:30-8:30 óra között.

3.3
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4.
4.1
4.2

RÉSZVÉTELI DÍJAK
A nevezési díj fejenként 6.000 Ft, előnevezés esetén 5.000 Ft.
A nevezési díjak banki átutalással vagy a helyszíni nevezés helyén és idejében, készpénzben egyenlíthetők ki.

5.
5.1

IDŐBEOSZTÁS
A verseny időbeosztását a többtestű és a libera hajók számára az alábbi táblázat tartalmazza:
Dátum
Időpont
Esemény
2018. július 13.
17:00-20:00
Helyszíni nevezés
18:00
Versenyzői értekezlet az Alsóörs Marinában
2018. július 14.
7:30-8:30
Helyszíni nevezés
10:00
1. pályafutam figyelmeztető jelzése
ASAP utána
2. pályafutam ráindítással figyelmeztető jelzése
ASAP utána
Gyorsasági távolsági futam figyelmeztető jelzése
Futamok után
Napi díjkiosztó a Fenyves Yacht Clubban
2018. július 15.
9:00
Versenyzői értekezlet a Fenyves Yacht Clubban
10:30
3. pályafutam figyelmeztető jelzése
14:00
Utolsó lehetséges figyelmeztető jelzés időpontja
Futamok után
Díjkiosztó ünnepség a Fenyves Yacht Clubban
A verseny időbeosztását a 8m Open hajók számára az alábbi táblázat tartalmazza:
Dátum
Időpont
Esemény
2018. július 13.
17:00-20:00
Helyszíni nevezés
18:00
Versenyzői értekezlet az Alsóörs Marinában
2018. július 14.
7:30-8:30
Helyszíni nevezés
10:00
Gyorsasági távolsági futam figyelmeztető jelzése
Futamok után
Napi díjkiosztó a Fenyves Yacht Clubban
2018. július 15.
9:00
Versenyzői értekezlet a Fenyves Yacht Clubban
10:00
Gyorsasági távolsági futam figyelmeztető jelzése
13:30
Utolsó lehetséges figyelmeztető jelzés időpontja
Futamok után
Díjkiosztó ünnepség a Fenyves Yacht Clubban

5.2

Bank neve: MKB Bank
Számlatulajdonos: Balatoni Vizisport és Szabadidő Egyesület
Számlaszám: 10300002-10686172-49020017
Közlemény: ‘High Tech – vitorlaszám’

6.
6.1

VERSENYUTASÍTÁS
A Versenyutasítás nyomtatott példányai a helyszíni nevezés ideje alatt a versenyirodán vehetők át, valamint
elektronikus formában legkésőbb a helyszíni nevezés kezdetétől elérhető lesz a verseny weboldalán, amely címe: www.hightechregatta.hu

7.
7.1
7.2

HELYSZÍN
A versenyközpontok az Alsóörs Marinában (8226 Alsóörs, Vasút utca 7.) és a Fenyves Yacht Club-ban
(8646 Balatonfenyves, Mária utca 1.) kerülnek kijelölésre.
A versenyterületek az alábbiak lesznek:
(a)
Szombati pályafutamok: a Balatonalmádi, Siófok, Tihany és Balatonfüred közötti vízterület,
(b)
Gyorsasági távolsági futam: az Alsóörs és Balatonfenyves közötti vízterület,
(c)
Vasárnapi pályafutamok: a Balatonfenyves, Fonyód és Szigliget közötti vízterület.

8.
8.1

A PÁLYÁK
A pályafutamokat cirkáló-hátszél pályákon rendezik.

9.
9.1

BÜNTETÉSI RENDSZER
Az RRS 44.1 szabály úgy módosul, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel.

10. PONTSZÁMÍTÁS
10.1 Egy futam befejezése szükséges a versenysorozat érvényességéhez.
10.2 Egy hajó sorozatbeli pontszáma az összes futam pontszámainak összege.
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11. HAJÓK TÁROLÁSA [DP]
11.1 A hajókat, amikor a kikötőkben vannak, kijelölt helyükön kell tárolni.
12. KIEMELÉSI KORLÁTOZÁSOK [DP]
12.1 A hajókat 2018. július 14-én, 9:00 óráig vízre kell tenni. A hajók a verseny alatt csak a versenyrendezőség előzetes, írásos engedélyével, annak feltételeit betartva emelhetők ki.
13. BÚVÁRFELSZERELÉS ÉS MŰANYAGMEDENCÉK [DP]
13.1 Víz alatti légzőkészülékek, műanyagmedencék vagy ezekkel egyenértékű berendezés az első futam előkészítő
jelzésétől a verseny befejezéséig nem használható a hajók körül.
14. RÁDIÓKAPCSOLAT
14.1 Vészhelyzetet kivéve, egy versenyben lévő hajó nem végezhet olyan hang- vagy adatátvitelt és nem vehet olyan
hang- vagy adatkapcsolatot, amely nem érhető el minden hajó számára. [DP]
14.2 A versenyrendezőség VHF rádión keresztül sugároz információkat a versenyzők részére. A versenyrendezőség
minden hajónak erősen ajánlja a VHF rádió használatát.
15. DÍJAK
15.1 A következő díjak kerülnek kiosztásra:
Kéttestű hajók:

mindhárom futam – 1. helyezett serleg

mindhárom futam 1-3. helyezett – érem díjazás

abszolút 1. helyezett – vándorserleg
8m Open:

mindkét futam 1-3. helyezett - érem díjazás

abszolút 1. helyezett – serleg
Libera:

abszolút 1-3. helyezett - érem díjazás

abszolút 1. helyezett – vándorserleg
Hagyományos egytestű

abszolút 1. helyezett - különdíj
16. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
16.1 A versenyzők kizárólag saját felelősségükre vesznek részt a versenyen. Lásd az RRS 4. szabályt, Döntés a versenyen való részvételről. A versenyt rendező szervezet semmiféle felelősséget nem vállal anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy halálesetért, ami a versenyhez kapcsolódóan, azt megelőzően, annak során vagy azt követően következik be.
17. BIZTOSÍTÁS
17.1 Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely esetenként legalább 50
millió forint összegig vagy ennek megfelelő értékig biztosítson fedezetet.
18. MÉDIAJOGOK
18.1 A versenyzők hozzájárulásukat adják, hogy a rendező szervezet és a verseny támogatói szabadon, korlátozás
nélkül felhasználhatják tudósítás, reklám és egyéb célokra az eseményen készült fotó- és videofelvételeket.
19. A VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA
19.1 A rendező szervezet az RRS 89.2(b) szabály szerint módosíthatja a Versenykiírást. Minden esetleges változást a
verseny weboldalán tesznek közzé.
20.

VERSENY FŐRENDEZŐ
Böröcz Bence

21.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a rendező szervezettel:
Telefon: +3630 242-2373 (Fekets Adrienne) E-mail: adriennefekets@gmail.com
Weboldal: www.hightechregatta.hu Facebook: https://www.facebook.com/VolvoHighTechRegatta/
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