Versenykiírás
Rumcájsz Vándorkupa
Balatonfűzfő 2019.
A verseny célja:

A vitorlázás, ezen belül a versenysport népszerűsítése, a klubélet
fejlesztése, sportkapcsolatok ápolása.

A verseny helye:

A balatonfűzfői öbölben, a szélviszonyoktól függetlenül kijelölt
pálya.
A verseny versenynaponként 2-2 futamból, összesen 4 futamból áll.
2019. június 22. (szombat)
2019. augusztus 17. (szombat)

A verseny ideje:

I-II. futam
III-IV. futam

A verseny rendezője:

Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület

A vándorkupa kiírója és felajánlója:

Fejes Károly (30/95-98-391)

A verseny főrendezője:

Huzsvárné Fejes Dóra (30/204-89-74)

A versenybíróság elnöke:

Huzsvár Zoltán, versenybíró

Versenyorvos:

Dr. Smehák György

Versenyszabályok:

A versenyen a „Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2020”
(továbbiakban Versenyszabályok), az MVSZ 2019. évre érvényes
Általános Versenyutasítása és Versenyrendelkezései, az érintett
hajóosztályok osztályelőírásai, valamint jelen versenykiírás szabályai
érvényesek

Értékelésre kerülő hajóosztályok:

Vitorlás hajók

Rajtjelzések:

1055
1056
1059
1100

figyelmeztető
előkészítő
1perces
RAJT

osztálylobogó
Code P, I fel
minden előkész. le
osztálylobogó le

1 hangjelzés
1 hangjelzés
1 hangjelzés
1 hangjelzés

A rajteljárás ideje alatt hátszélvitorlát, vagy blistert használnti tilos!
Azokat csak a rajtlövést követően 3 (három) perc múlva lehet
felvonni.
Rajtidő korlátozás:

A rajtjelzést követő 10 perc eltelte után rajtoló vitorlás hajó el nem
rajtolt (DNS) hajóként kerül értékelésre.

Rajthalasztás:

A versenyvezetőség a hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás
miatt jogosult a rajt halasztására, illetve a verseny törlésére.

Pályajelek:

Sárga színű műanyag bóják.

Célvonal:

Helye azonos a rajtvonallal, versenyvezetőség jogosult azonban a
hosszát és irányát megváltoztatni.

Pályarövidítés:

Pályarövidítés van. Bármely pályajelnél.

Óvás:

Az óvást legkésőbb a Versenyvezetőségi hajó partra érkezése után 1
órával írásban kell beadni, az MVSZ 2019. évi Általános
Versenyutasításában előírtak szerint a kikötő klubházában lévő
Versenyrendezőségnél.

Értékelés:

Értékelésre kerül valamennyi résztvevő hajó az érvényben lévő,
részére kiadott előnyszám szerint módosított befutási eredménye
alapján , „Jutalompont rendszer” szerint

Díjazás:

Az egyes versenynapok futamainak összesített eredménye alapján.
I helyezett: érem
II-III. helyezett: oklevél díjazásban részesül

Kupadíj:

A két versenynap 4 futamának összesített eredménye alapján.
Kieső futam nincs. A következő évi Rumcájsz Kupa
eredményhirdetéséig az I. helyezett a Rumcájsz Vándorkupa
őrzője.
A 2010 és 2019 közötti évek során a Kupát legtöbbször elnyerő
hajó kormányosa tulajdonába megy át a Kupa.

Díjátadás+”Party”:

Az egyes versenynapok értékelését követően a kikötőben.

Kupaátadás

Az Egyesület 2019. évi évadzáró vacsora díjkiosztóján.

Résztvevők:

Magyarországon
érvényes
hajóvezetői
engedéllyel
rendelkező 1 fő hajóvezető (felelős személy). A legénységre
vonatkozóan külön előírás nincs.

Részvételi feltételek:

Érvényes felelősségbiztosítás, kormányos érvényes hajóvezetői
igazolványa.

Nevezés:

Egyes versenynapokon 915-930-ig a helyszínen. Nevezéskor be
kell mutatni a kormányos hajóvezetői igazolványát, az előírt
hajóokmányokat és a hajó érvényes felelősségbiztosítását.

Nevezési díj:

2.000.- Ft/fő
Az 1998. január 1-én és azután született (ifjúsági) versenyzők
50%-kal csökkentett nevezési díjat fizetnek.
Az 2005. január 1-én és azután született versenyzők (mocók)
nevezési díjat nem fizetnek.

Kormányosi értekezlet:

Egyes versenynapokon 930 órakor

I. futam rajt:

Egyes versenynapokon 1100 órakor

II. futam rajt:

Az I. futam befutóját követően a zsűrihajó utasításai szerint.

Rajtvonal:

A balatonfűzfői öbölben kitűzött pálya rajtvonala.

Biztonsági rendelkezések:

Az MVSZ 2019. évi Versenyrendelkezések előírásai szerint.

A verseny félbeszakítása:

Minden hajó kormányosa egyénileg viseli
feladásának, vagy folytatásának felelősségét.

a

verseny

Az a hajó, amelyik feladja a versenyt, köteles mindent
elkövetni, hogy erről a versenyrendezőséget értesítse
(telefonszám: 30/204-89-74)
Egyéb rendelkezések:

Ha a versenyen a szélerő meghaladja a B.3. értéket, minden
versenyző köteles mentőmellényt viselni, már a kikötőből való
kiinduláskor és a verseny teljes időtartama alatt azt viselni
köteles.

Szavatosság kizárása:

A versenyen vagy versenysorozaton, illetve az azon való
részvétellel kapcsolatos vagy annak folyamán előforduló vagy
okozott személyi sérülésekért – beleértve az esetleges
elhalálozást is – és vagyoni károkért vagy károsodásokért a
versenyt rendező szervezet, testület illetve az azokban
résztvevő személyek semmiféle felelősséggel nem tartoznak és
olyat nem vállalnak.
Jó szelet!

Rendezőség

