Nemzeti Regatta
Siófok, 2016. június 11.

Részletes versenykiírás
1. Bevezető
Rendező:
Versenyvezető:
Versenybíróság elnöke:

Balatoni Hajózási Zrt és a Magyar Vitorlás Szövetség
Sipos Máté
Hauer Ferenc

2. A verseny célja
A verseny, egy olyan speciális amatőr vitorlásverseny (pályaverseny), melyen Magyarország
települései által indított hajók (OneDesign – azonos típusú - hajók) vesznek részt saját helyi
értékeiket képviselve. A regatta célja, hogy felhívja a tömegek figyelmét arra, hogy a Balaton nem
csak a régióban élőké, hanem közös nemzeti kincsünk. A hagyományteremtő regatta ráirányítja a
figyelmet a magyar vitorlás sportra, amely nehéz körülmények között is képes nemzetközi szintű
eredmények elérésére.
3. Versenyszabályok
A versenyen az alábbi szabályok érvényesek:
 Vitorlázás 2013-2016 Versenyszabályai
 A Magyar Vitorlás Szövetség Általános Versenyutasítása, Versenyrendelkezése és
Reklámszabályzata
 Jelen versenykiírás
4. Regisztráció
Kérjük a csapatok képviselőt, hogy június 11-én 7:30-8:30 között a siófoki BAHART Info
ponton, a Dísztéren regisztrálják csapataikat.
8:30-8:45 között a valamennyi csapat és kormányosaik jelenjenek meg az eligazításon a
hajóállomás 9-es beszálló kapujánál (kormányosi értekezlet).
A különböző rajtcsoportokat eltérő színek (piros, sárga, zöld) jelzik, mely színeket a hajón is viselni
kell, ezeket a szalagokat az eligazításon kapják meg a csapatok képviselői.
5. A verseny menete
A siófoki Beach House strandja előtt, szélirány szerint, a parttól körülbelül 300 méterre, a mólótól
keleti irányba, a Versenyrendezőség úgy nevezett Up&Down pályát tűz ki piros felfújt számozott
műanyag bójákkal. A rendezőség nagyjából 20 perces futamokat tervez. A verseny alatt
hátszélvitorla nem használható.
Amennyiben az időjárási körülmények azt lehetővé teszik, a Versenyrendezőség mindkét előfutam
színcsoportjainak 2 futamot tervez.

6. Beszállás – Első előfutam versenyzői (1. csoport, délelőtti futamok)
A hajókba való beszállás a 9-es beszálló kapuknál lesz, az első előfutam csapatainak 9:15 és 9:45
között.
Kérjük, hogy a versenyzők a lehető leghamarabb kezdjék meg a beszállást a kormányosuk és
az őket kísérő szervezők segítségével! Amint egy hajó legénysége elfoglalta a hajót, azonnal
induljon el motoros meghajtással a kijelölt rajtterületre.
7. Rajt – Első előfutam
A Rajthajó egy narancssárga lobogót viselő fehér testű motoros a Szövetség logójával ellátva. A
rajtvonal a fent leírt motoros narancssárga lobogót viselő árboca és a piros-fehér lobogós rajtbója
közötti képzeletbeli egyenes. A pályajeleket bal kéz felől kell elhagyni. Az első sárga csoport rajt
eljárásának első jelzését 10:00-kor adja a rendezőség.
A rajteljárás a következő:
10:00

Hangjelzés

10:02
10:03

Hangjelzés
Hangjelzés

10:05
10:06

Hangjelzés
Hangjelzés

10:08
10:09

Hangjelzés
Hangjelzés

sárga és P kódlobogó
felvonása
P kódlobogó bevonása
sárga lobogó le, zöld és P
kódlobogó fel
P kódlobogó bevonása
zöld lobogó le, piros és P
kódlobogó fel
P kódlobogó bevonása
piros lobogó le

sárga csoportnak 3 perc a rajtig
1 perc a sárga csoport rajtjáig
sárga csoport rajt, zöld csoport 3
perc a rajtig
1 perc a zöld csoport rajtjáig
zöld csoport rajt, piros csoportnak 3
perc a rajtig
1 perc a piros csoport rajtjáig
piros csoport rajt

A második futam rajtidőpontjai tájékoztató jelleggel a következők:
10:40

Hangjelzés

10:42
10:43

Hangjelzés
Hangjelzés

10:45
10:46

Hangjelzés
Hangjelzés

10:48
10:49

Hangjelzés
Hangjelzés

sárga és P kódlobogó
felvonása
P kódlobogó bevonása
sárga lobogó le, zöld és P
kódlobogó felvonása
P kódlobogó bevonása
zöld lobogó le, piros és P
kódlobogó felvonása
P kódlobogó bevonása
piros lobogó le

sárga csoportnak 3 perc a rajtig
1 perc a sárga csoport rajtjáig
sárga csoport rajt, zöld csoport 3
perc a rajtig
1 perc a zöld csoport rajtjáig
zöld csoport rajt, piros csoportnak 3
perc a rajtig
1 perc a piros csoport rajtjáig
piros csoport rajt.

Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén az első futam után a hajók motoros meghajtással
visszahajóznak a kikötőbe, a beszállás helyszínére, és a következő csoportok megkezdik a
beszállást.

Minden rajtcsoport első két hajója, a futamok összesített eredménye alapján indulási jogot szerez a
15 órakor kezdődő döntő futamban.
8. Beszállás – Második előfutam (2. csoport, délutáni futamok)
A második csoportba sorsolt települések versenyzői 11:30 és 11:45 között szintén a 9-es beszálló
helynél foglalják el a hajóikat és a lehető leghamarabb hajózzon ki a rajtterületre.
A rajteljárás a következő:
12:30
12:32
12:33

Hangjelzés
Hangjelzés
Hangjelzés

12:35
12:36

Hangjelzés
Hangjelzés

12:38
12:39

Hangjelzés
Hangjelzés

sárga és P kódlobogó felvonása
P kódlobogó bevonása
sárga lobogó le, zöld és P
kódlobogó felvonása
P kódlobogó bevonása
zöld lobogó le, piros és P
kódlobogó felvonása
P kódlobogó bevonása
piros lobogó le

sárga csoportnak 3 perc a rajtig
1 perc a sárga csoport rajtjáig
sárga csoport rajt, zöld csoport 3
perc a rajtig
1 perc a zöld csoport rajtjáig
zöld csoport rajt, piros csoportnak 3
perc a rajtig
1 perc a piros csoport rajtjáig
piros csoport rajt

A második futam rajtidőpontjai tájékoztató jelleggel a következők:
13:15

Hangjelzés

sárga és P kódlobogó felvonása sárga csoportnak 3 perc a rajtig

13:17
13:18

Hangjelzés
Hangjelzés

13:20
13:21

Hangjelzés
Hangjelzés

13:23
13:24

Hangjelzés
Hangjelzés

P kódlobogó bevonása
1 perc a sárga csoport rajtjáig
sárga lobogó le, zöld és P sárga csoport rajt, zöld csoport 3
kódlobogó felvonása
perc a rajtig
P kódlobogó bevonása
1 perc a zöld csoport rajtjáig
zöld lobogó le, piros és P zöld csoport rajt, piros csoportnak 3
kódlobogó felvonása
perc a rajtig
P kódlobogó bevonása
1 perc a piros csoport rajtjáig
piros lobogó le
piros csoport rajt

Minden rajtcsoport első két hajója, a futamok összesített eredménye alapján indulási jogot szerez a
15 órakor kezdődő döntő futamban.
9.

Döntő
14:15 perckor a Csapatok Információs Pontjánál kihirdetésre kerül, hogy mely települések nyertek
indulási jogot a döntőbe. Ezt követően kisorsolásra kerülnek a hajók, melyek a 9-es beszálló helyen
felsorakozva, várják, hogy a döntőbe jutott versenyzők elfoglalják őket 14:25 és 14:45 között. A
Versenyrendezőség 1-2 döntő futam megrendezését tervezi. Az döntő futam tervezett rajtja mind a
12 hajó számára 15:03 perc. A döntő futamot követően a versenyzők a kikötnek a 9-es hajó beszálló
helyen.

10. Óvások
Az óvási szándékot az adott futam befutójánál jelezni kell. Az óvásokat írásban a BAHART
forgalmi irodájában kell a versenybíróságnak benyújtani, a partra érkezést követő 20 percen belül.
11. Hivatalos hajók
A versenyrendezésben közreműködő hajók RC feliratú lobogót viselnek.
A média hivatalos képviselői PRESS feliratú lobogót viselnek.
A jury képviselői JURY feliratú lobogót viselnek.
12. Értékelés és díjazás
A versenyt az a csapat nyeri, aki a döntő futamon első helyezett lett. Az első három helyezett érmet,
kupát, oklevelet és értékes nyereményeket kap. Minden résztvevő emléklapot kap.
A díjkiosztó ünnepségre 2016. június 11-én 18 órától a siófoki hajóállomáson felállított színpadon
kerül sor.
13. Média
A nevezők nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyről, a versenyre történő ki- és
behajózásról és a parti programokról film- és fotófelvételek készülhetnek, amelyeken a hajók,
illetve a hajón tartózkodó személyek látszhatnak. Ezeket a fotókat, illetve filmfelvételeket –
amennyiben nem sértik a személyiségi jogokat – a versenyrendezőség korlátlanul felhasználhatja,
nyilvánosságra hozhatja, értékesítheti, illetve továbbadhatja harmadik személyeknek. A nevezők és
résztvevők ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos követelésről vagy kártérítési igényükről
kifejezetten lemondanak.
14. A verseny alatt az ajánlott viselet






szervezők által biztosított rövid ujjú póló, rosszabb idő esetén saját széldzseki
saját rövidnadrág, esetleg vékony anyagú világos hosszúnadrág
saját világos talpú, kényelmes szabadidő cipő
saját fehér/világos sapka/kalap vagy fejkendő
saját napszemüveg

Naptejet különösen az arcukon használják - a megfelelő fehér ruházat mellett ez a napsugárzás ellen
legkevésbé védett testtájunk - fontos a megfelelő védelem, az orruk környékére szenteljenek
kiemelt figyelmet! A versenyre legalább 2 liter folyadékot – ásványvizet - hozzanak magukkal!
15. Szavatosság kizárása
A versenyen való részvétellel kapcsolatos, illetve annak során előforduló vagy okozott személyi
sérülésekért – beleértve az esetleges elhalálozást is – és vagyoni károkért a verseny rendezője és
a versenyrendezőség semmilyen felelősséget nem vállal. Minden versenyző egyéni felelőssége
dönteni a versenyen való indulásról vagy annak folytatásáról (lásd RRS 4. szabály – Döntés a
versenyen való részvételről). A versenyen minden résztvevő a saját felelősségére vitorlázik!
Jó szelet kíván a versenyrendezőség!

Első előfutam csoportbeosztás
Beszállás

9:15 és 9:45 között

Rajteljárás kezdete

10 óra

Település

Hajónév

9-es
hajóhely

Típus

Rajtcsoport

Kormányos

Sorszám

Kaposvár

Kicsim

NAU

Böjte Richard

+ 36 20 428 8876

1

Csopak

Bettus

NAU

Kiss Bálint Zsolt

+36 20 388 7176

2

I- Rajt

Dunaharaszti

Oxigen

NAU

Király László

+36 20 921 8160

3

Magyarországi nemzetiségek

Predator

NAU

Schwarz Ferenc

+36 30 947 7588

4

Balatonakarattya

Szent Ágota

NAU

Bimbó Beáta

+36 70 335 3337

5

Zalaegerszeg

Norma

Elan

Krauth Balázs

+36 30 225 5160

13

Balatonboglár

Vela

Elan

Sabján Annamária

+36 70 933 6770

14

II. Rajt

Révfülöp

Pyxis

Elan

Novák Csaba

+36 70 606 1452

15

Pilisjázsfalu

Carina

Elan

Beliczay Péter

+36 20 324 1391

16

Tihany

Sagitta

Elan

Majoross Bea

+36 30 250 8406

17

Balatonföldvár

Carpe Diem

NAU

Sátori Ferenc

+36 30 210 4099

6

Siófok

Apache

NAU

Hideg Miklós

+36 30 947 3509

7

Veszprém

Narmo

NAU

Devecsai Péter

+ 36 20 914 5900

8

Makó

Fanatic

NAU

Jánoky László

+36 30 269 9899

9

Szentes

Kacor Király

NAU

Győri József

+ 36 30 957 3372

10

III. Rajt

Második előfutam csoportbeosztás
Beszállás
Rajteljárás kezdete

11:30 és 11:45 között
12:30 óra

Település

Hajónév

9-es
hajóhely

Típus

Rajtcsoport

Kormányos

Sorszám

Budapest

Kicsim

NAU

Böjte Richard

+ 36 20 428 8876

1

Balatonfüred

Bettus

NAU

Kiss Bálint Zsolt

+36 20 921 8160

2

Király László

+36 20 388 7176

3

I- Rajt

Enying

Oxigen

NAU

Balatonalmádi

Predator

NAU

Schwarz Ferenc

+36 30 947 7588

4

Alsóörs

Szent Ágota

NAU

Bimbó Beáta

+36 70 335 3337

5

Győr

Norma

Elan

Krauth Balázs

+36 30 225 5160

13

Szigliget

Vela

Elan

Sabján Annamária

+36 70 933 6770

14

II. Rajt

Fonyód

Pyxis

Elan

Novák Csaba

+36 70 606 1452

15

Zamárdi

Carina

Elan

Beliczay Péter

+36 20 324 1391

16

Balatongyörök

Sagitta

Elan

Majoross Bea

+36 30 250 8406

17

Balatonmáriafürdő

Carpe Diem

NAU

Sátori Ferenc

+36 30 210 4099

6

Orosháza

Apache

NAU

Hideg Miklós

+36 30 947 3509

7

III. Rajt

Pécs

Narmo

NAU

Devecsai Péter

+ 36 20 914 5900

8

Miskolc

Fanatic

NAU

Jánoky László

+36 30 269 9899

9

Badacsony

Kacor Király

NAU

Győri József

+ 36 30 957 3372

10

Hajónév

Típus

Sorszám

Mátrix

NAU

11

Colombus

NAU

12

Reverto

ELAN

18

Megjegyzés

Kormányos

Adámy Gábor ( 06 70 332 3369)
Döntőben
részt vesznek!
Bakos György ( 06 70 883 2996)
Jótékonysági
Munka László (06 20 953 5471)
futamban

1. Számú melléklet
Pályarajz

2. Számú melléklet
Pálya elhelyezkedése

