IBUSZ NAGYDÍJ

VERSENYKIÍRÁS

HORVÁTORSZÁG, ROGOZNICA
2005. OKTÓBER 8–15.
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I. MAGYAR TENGERI NAGYHAJÓS BAJNOKSÁG

»»

Nyílt rendezésû tengeri túra- és pályaverseny a Magyar Köztársaság
Tengeri Vitorlás Bajnoka cím elnyerésére és nemzetközi díjazásért.

VERSENY IDÕPONTJA

»»

2005. október 8-15-ig.

VERSENY HELYSZÍNE

»»

Horvátország, Közép-Dalmácia, Rogoznica elõtti vízterület és Tribunj.

VERSENY KIÍRÓJA

»»

Magyar Vitorlás Szövetség

VERSENY RENDEZÕJE

»»

Mediterran Yachting SE

»»

IBUSZ Utazási Irodák Kft.

»»

Horvát Vitorlás Szövetség

»»

Nauticki Klub Primosten

»»

ISAF Szabályok (RRS) 2005-2008

»»

Offshore Racing Council (ORC) szabályok

»»

ISAF Offshore Special Regulations ORC 4. kategória (partmenti vizek)

»»

e Versenykiírás és a Versenyutasítás

»»

a 720° szabály az RRS 44.1, 44.2 és 44.4 szabály szerint alkalmazandó

»»

A Versenyutasítást a helyszíni regisztrációnál kapják kézhez a versenyzõk.

SZABÁLYOK

RÉSZTVEVÕK
A vitorlássportban leigazolt magyar állampolgárok, akik rendelkeznek a Magyar Vitorlás Szövetség által kiadott
2005. évi verseny engedéllyel, vagy olyan külföldi állampolgárok, akik rendelkeznek saját nemzeti szakszövetségi
engedéllyel. Minden nevezett kormányosnak érvényes tengeri hajóvezetõi engedéllyel és VHF vizsgával kell
rendelkeznie.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK, HAJÓK ALKALMASSÁGA
A versenyen csak olyan egytestû tõkesúlyos hajó indulhat, amelynek hossza (LOA) legalább 9 méter, de nem
hosszabb 17 méternél, rendelkezik beépített motorral, beépített VHF rádióval, VHF engedéllyel, valamint
védõkorláttal és a partmenti vizeken kötelezõ biztonsági felszereléssel.
A versenyre csak 2005. évi érvényes „ORC Club vagy IMS Certificate”-el rendelkezõ hajó nevezhet,
amelynek GPH száma legalább 570 és legfeljebb 710.
Minden hajónak meg kell felelnie a horvát törvényi elõírásoknak.
A hajóbútorzat, berendezések, ajtók és a felszerelés részeinek eltávolítása nem engedélyezett. Trapézos
és kiülõkeretes hajók a versenyen nem indulhatnak.
One-design osztályban csak a rendezõ által biztosított hajókkal lehet részt venni, kivéve azokat a one-design
hajókat, amelyeket nem bérelnek, hanem a tulajdonos maga vesz részt a versenyen, saját tulajdonú hajójával.
Tulajdoni igazolására az érvényes hajólevél szolgál.
A Rendezõ nem tudja garantálni, hogy a hajók vízalatti felülete algamentes legyen.
A Rendezõ a verseny helyszínén – 2005. október 8-9-én – búvár személyzetet biztosít. A versenyzõk egyénileg
bízhatják meg a búvárt hajóik egyedi tisztítására, amelynek költsége a versenyzõket terheli. A Rendezõ semmilyen
felelõsséget nem vállal az ezen tisztításból eredõ esetleges kauciós károkért, anyagi károkért vagy személyi
sérülésekért.

NEVEZÉS HELYE
»» Mediterran Yachting SE irodája, 1026 Budapest, Gábor Áron utca 62/b., telefon: 061 398 0757
vagy emailben, info@mediterranyachting.hu,
»» az MVSZ kiemelt balatoni versenyeinek helyszínén.
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VERSENY CÉLJA

»»

2005. május 5-tõl 2005. szeptember 20-ig.

RÉSZVÉTELI DÍJAK
9-12 méteres hajók nevezési díja

»»

350 EUR

12-15 méteres hajók nevezési díja

»»

450 EUR

15-17 méteres hajók nevezési díja

»»

550 EUR

Személyenkénti részvételi díj

»»

150 EUR

A hajó nevezési díja tartalmazza a kikötõi szolgáltatásokat 10.09-tõl 10.13-ig, valamint a rendezési és biztonsági
költségeket.
A résztvevõk személyenkénti részvételi díja tartalmazza 10.10-tõl 10.14-ig a reggelit, a megnyitó és díjkiosztó
vacsorát, trogiri városnézéshez transzfert, az idegenforgalmi adót, a kikötõi sportpályák és a szauna használatát
valamint verseny-emléktárgyat.

KATEGÓRIÁK
One-design kategóriák

ORC hajók

»»

Elan 333

»»

Elan 40

»»

Megfelelõ számú jelentkezõ esetében
a rendezõség fenntartja további one-design

»»

Bavaria 44

kategóriák indításának a jogát.

»»

Jeanneau 35

»»

GPH 570-tõl GPH 710-ig.

A rendezõnek lehetõsége van a nevezési határidõ lejárta után, a nevezett hajók ismeretében újabb kategóriákat
kialakítani. Amennyiben egy kategóriában nyolc hajónál kevesebb egység nevezett, úgy azt a kategóriát a rendezõ
átcsoportosíthatja. A végleges kategóriákat a nevezés lezárását követõen a Versenyutasítás tartalmazza.

ÉRTÉKELÉS
A versenysorozat értékelése a Legkisebb Pont rendszer alapján történik.
One-design kategóriákban a futameredmények abszolút átfutási sorrend alapján kerülnek értékelésre.
ORC kategóriában a futameredmények az ORC számítás alapján történnek. Az összetett ORC végeredménybe
minden ORC és One-design hajó együttesen kerül értékelésre.
A versenysorozat legfeljebb 6 futamból áll. Legalább 5 futam megrendezése esetén 1 legrosszabb futam kiejthetõ.
A bajnokság érvényességéhez legalább 4 érvényesen befejezett futam szükséges.
A Magyar Köztársaság Tengeri Vitorlás Bajnoka cím csak magyar állampolgárságú csapatnak (kormányosnak)
adományozható. A külföldi versenyzõk a nemzetközi értékelés szerinti díjazásban részesülnek.

DÍJAZÁS
»» A one-design kategória összetett gyõztesei elnyerik a Magyar Köztársaság Tengeri Vitorlás Bajnoka címet, érem
és kupa díjazásban részesülnek.
»» A one-design kategória összetett dobogós helyezettei érem és kupa díjazásban részesülnek.
»» Az ORC kategória összetett gyõztese elnyeri a Magyar Köztársaság Tengeri Vitorlás Bajnoka címet, érem
és kupa díjazásban részesül.
»» Az ORC kategória összetett dobogós helyezettei érem és kupa díjazásban részesülnek.
»» A kategóriák futam gyõztesei díjazásban részesülnek.
»» A kategóriák dobogós helyezettei díjazásban részesülnek.
»» A túrafutamok összetett ORC gyõztese díjazásban részesül.

LEGÉNYSÉG MINIMUM LÉTSZÁMA
»» 10 méter LOA hajóig legalább 4 fõ
»» 10-12 méter LOA hajóig legalább 5 fõ
»» 12-14 méter LOA hajóig legalább 6 fõ
»» 14 méter LOA hajó felett legalább 8 fõ
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NEVEZÉS IDÕPONTJA

Hirdetések szempontjából az esemény az ISAF elõírásai szerint „C” kategóriába tartozik.
Az összes hajó, a hajótest elsõ 20%-án köteles a szervezõ által rendelkezésre bocsátott reklámhordozót
megjeleníteni.
Az összes nevezett hajó köteles szabadon hagyni a hajó mindkét oldalán, a hajókorlát hátulsó 50%-át,
és a szervezõ által rendelkezésre bocsátott reklámhordozót azon megjeleníteni.
Saját hirdetés viselése – díjazás ellenében – engedélyezett. A saját hirdetés viselésének szándékát a nevezési
lapon kell feltüntetni. Ennek elmulasztása a versenybõl való kizárást vonja maga után.
A saját hirdetés viselésének díja: 200 EUR/hajó
A saját hirdetések elhelyezésébõl származó károkért a rendezõség nem vállal felelõsséget.

VERSENYPROGRAM
Idõpont

Program

október 8. szombat

»»

érkezés, hajóátvétel a bázis kikötõben

október 9. vasárnap

»»

érkezés a verseny helyszínére, regisztráció, megnyitó

október 10. hétfõ

»»

1. futam pálya, 2. futam pálya

október 11. kedd

»»

3. futam túra Tribunjba

október 12. szerda

»»

4. futam túra Tribunjból Rogoznicára

október 13. csütörtök

»»

5. futam pálya, 6. futam pálya, díjkiosztó, záróünnepség

október 14. péntek

»»

tartalék nap, hajó visszavitel a bázis kikötõbe

október 15. szombat

»»

hajóleadás, hazautazás

A RENDEZÕ FENNTARTJA A PROGRAM ÉS A FUTAMOK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT.

FELELÕSSÉG
Minden résztvevõ a saját felelõsségére vitorlázik. A hajó bérlõje, tulajdonosa vagy annak képviselõje felel
a biztonsági intézkedések megtételéért és fedezetet vállal minden harmadik féllel szembeni kockázatra.
A rendezõ semmiféle felelõsséget nem vállal a versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve a versenyen
elõfordult vagy okozott személyi és vagyoni károkért.

A verseny kiírója

»»

Magyar Vitorlás Szövetség

A verseny rendezõje

»»

Mediterran Yachting SE
1026 Budapest, Gábor Áron utca 62/b.
telefon: 06 1 398 0757
fax: 06 1 394 4807
email: info@mediterranyachting.hu
www.mediterranyachting.hu

»»

IBUSZ Utazási Irodák Kft.
1053 Budapest, Ferenciek tere 10.
telefon: 06 1 485 2700
fax: 06 1 338-4987
email: ut.irodak@ibusz.hu
www.ibusz.hu

Szponzorok

Média
partnerek

w w w. t e n g e r i b a j n o k s a g . h u

HIRDETÉSEK

