Családi Regatta
Aki már vett részt Családi Regattán, tudja, hogy ez igazából nem kemény verseny, inkább
hangulatos versengés családok, baráti társaságok számára, ahol a gyerekek, feleségek, asszonyok
nem pusztán utasok a hajókon, hanem éppen õk a legfontosabb versenyzõk.
Egy-egy Bavaria 44-esre általában két család érkezik, három-négy gyerekkel. Mivel 7-9 hajó
vesz részt, sok a fiatal, és persze akad köztük a hat-hyolc évestõl a nagykamaszig sokféle korú.
Az eddigi legifjabb résztvevõ 2003-ban Gál Kristóf volt, aki a maga tizenhét hónapjával gyûjtötte
a tengeri rutint. Igaz a legnagyobb terhelést nem õ kapta, inkább adta környezetének, mivel minél
erõsebb szél fújt, Kristóf annál aktívabb lett.
A Családi Regatta mezõnye minden nap máshol köt ki. Az idei útvonalat még nem rögzítettük,
figyelembe vesszük a résztvevõk kívánságait, ám az biztos, hogy kalandozásunk színhelye a
Kornáti-szigetvilág.
Közép-Dalmáciában mehetünk bármerre, mindenképpen csodálatos szépségû helyeken
hajózunk. A szigetek, öblök, a pazar júliusi idõjárás, és a melegben az állandó strandolás
lehetõsége önmagában garantálja a tökéletes kikapcsolódást. 2004-ben Trogirba és a Hvar-szigetre
is elvitt a Családi Regatta programja. Máskor Skradinban volt megálló és fürödés a Krk-vízesés
alatt, vagy kihajózott a flotta Zutra, a varázslatos szépségû Mir-öbölbe, esetleg Piskerára,
ahonnan már kilátni a nyílt Adriára. Eközben minden nap van egy könnyû, rövid vitorlásfutam,
valamint sok apró szórakoztató játék és vetélkedõ, amelyek mind beleszámítanak a
végeredménybe. Foci, kosárlabda, vizilabda és minigolf mellett speciális adriai versenyszámok a
víz alatti kincskeresés, a kis motorokkal felszerelt gumicsónakokkal futott szlalomverseny,
amelyen csak nõk és gyerekek indulhatnak. Az asszonyok fõszereplók a hajók közötti
fõzõversenyben is, míg a gyerekek örömét szolgálja a játékos várfoglalás a Sibenikhez vezetõ
csatornát védõ XVI. századi erõdben.
Ezek mellett jut idõ megállásra, fürdésre kristálytiszta vizû kis öblökben, ahol éveket fiatalítva
pihentet a környezet. És mindezt a sok gyönyörû élményt azokkal együtt élheti át az ember,
akiket a legjobban szeret.

Mi kell ennél több az élettõl?

III. Családi Regatta
Játékos programokkal, versennyekkel
színesített túrázás az Adrián

A REGATTA HELYSZÍNE
Horvátország:
Šukosan - Telascica - Jezera - Primosten
(vagy Rogoznica) - Vodice - Šukosan
IDÕPONTJA
2006. JÚLIUS 8–15.
SZERVEZÕ ÉS RENDEZÕ

VERSENYVEZETÕ
Ruják István
HAJÓTÍPUS
Bavaria 44 spinakker nélkül
Egyforma 2002-ben épült hajók, azonos
vitorlázattal:
- rollreff génua
- rollreff grósz

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
Nevezési díj: 3.550- Euró/hajó
(max. 8 fõ/hajó)
Kaució: 1.500,- Euró/hajó
A nevezési díj tartalmazza:
- a hajó bérleti díját
- a kikötõhelyi díjakat
- a versenyrendezés költségeit
- az elsõ napon a kikötõi üdvözlõ italt
- a díjkiosztón a közös vacsorát
(fejenként egy itallal)
- a gumicsónakot és külmotort
(5 liter benzinnel)
A nevezési díj nem tartalmazza:
- a hajó takarítási díját
- az úton használt üzemanyagot
- A Nemzeti Parkokba szóló belépõk
árát (pl. Krka-vízeséshez)

Program

Szabályok

Az itt feltüntetett program vázlat, és az
idõjárás, vagy a résztvevõk közös akarata
szerint változhat.

Az egyes vitorlásfutamok pontos útvonala a
reggeli eligazításon kerül kihirdetésre az
aktuális idõjárás figyelembe vételével.
Lehetõség szerint minden hajó nyomtatott,
térképes tájékoztatót kap a napi útvonaláról, a
rajt-, és a lehetséges célvonalról.

1. nap: július 8. szombat
Érkezés 16 órától, hajóátvétel
Šukosan, Marina Dalmacija, 9. móló
Este: Megnyitó, üdvözlõ ital a kikötõben a MAY
Club pavilonnál
2. nap: július 9. vasárnap
Reggel: napi program rövid megbeszélése
Vitorlásfutam, játékok
Kikötés Hramina vagy Jezera kikötõjében a
Murter-szigeten
3. nap: július 10. hétfõ
Reggel: napi program rövid megbeszélése
Vitorlásfutam, játékok
Éjszakázás egy védett öbölben
4. nap: július 11. kedd
Reggel: napi program rövid megbeszélése
Vitorlásfutam, játékok
Fürdés a Krka-vízesésénél
Éjszakázás Skradin kikötõjében
5. nap: július 12. szerda
Reggel: napi program rövid megbeszélése
Vitorlásfutam, játékok (várfoglalás)
Éjszakázás egy védett öbölben
6. nap: július 13. csütörtök
Reggel: napi program rövid megbeszélése
Vitorlásfutam, játékok
Éjszakázás egy közösen választott kikötõben
7. nap: július 14. péntek
Szabadon választott program, versenyek
nélkül, fürdés, pihenés
Visszatérés Šukosan, Marina Dalmacijába
Este: ünnepélyes díjkiosztó záróprogram
Šukosanban, közös vacsorával
8. nap július 15. szombat
Hajóleadás, hazautazás

Kedvezõtlen idõjárási körülmények esetén a
versenyrendezõség a tervezett programon
változtathat.
A versenyen a résztvevõkkel elõre közösen
megállapodott szélerõ felett a rendezõség
vitorlás futamot nem indít.
VITORLÁS VERSENYSZABÁLYOK ÉS ÉRTÉKELÉS
A vitorlás futamokon a Nemzetközi Vitorlás
Szövetség versenyszabályai érvényesek.
Az összes levitorlázott futam beleszámít a
végeredménybe.
HAJÓK ALKALMASSÁGA
A versenyen csak Magyar Adria Yacht Club által
biztosított Bavaria 44 típusú hajóval lehet részt
venni.
CSALÁDI REGATTA ÉRTÉKELÉSE
Minden hajó utasai egy-egy csapatot alkotnak.
A meghirdetett versenyszámok mindegyikénél
a résztvevõ csapatok az elért helyezésüknek
megfelelõ pontot kapják. A Családi Regatta
gyõztese a legalacsonyabb pontszámot
gyûjtött csapat.
A vitorlás futamok kétszeres szorzóval
számítanak.
Ez egyes versenyszámok lebonyolítási rendjét,
és szabályait a napi reggeli megbeszéléseken
hirdetjük ki.
Amelyik csapat egy versenyszámban nem vesz
részt, akkor a csapatok száma + 1 pontot kap.
A fõzõversenyen az ételeket értékelõ zsûribe
minden csapat egy-egy fõt küld.
RÉSZTVEVÕK
Minden nevezett hajó skipperének a horvát
vizekre
érvényes
tengeri
hajóvezetõi
engedéllyel kell rendelkeznie.

A versenyeken minden résztvevõ saját
felelõsségére vesz részt.

