Nemzeti Regatta
Siófok, 2016. június 11.

Kormányosi programterv
Kedves Kormányosok!
Ezúton szeretnénk Nektek rövid tájékoztatást nyújtani a verseny menetéről, hogy az zökkenőmentesen
kerüljön megrendezésre.
1. Előkészületek
A hajók június 10-én délután 5 órától érkezhetnek meg a Siófoki kikötőbe, ahol a BAHART
telephelyi Öbölben kapnak kikötő helyet az éjszakára.
Az alábbi forgatókönyvben minden kormányos megtalálja, hogy az elődöntő futamokban mely
települések versenyzőit fogadja majd hajóján. Kérjük, hogy az alábbi tervezett időbeosztást lehetőség
szerint tartani szíveskedjetek!
2. Regisztráció
8:30-8:45 között jelenjetek meg az eligazításon a hajóállomás 9-es beszálló kapujánál.
A különböző rajtcsoportokat eltérő színek jelzik, mely színeket a hajón is viselni kell, ezeket a
szalagokat, illetve a hajóra szerelendő molinókat előző nap / vagy legkésőbb az eligazításon kapják
meg a csapatok képviselői. (BAHART készíti elő) Kérjük, hogy ezeket a beszállás előtt a hajókon
helyezzétek el. A döntő futamok előtt a színes szalagokat és a molinókat a sorsolások alapján
cserélni kell majd a beszállás előtt!
Minden hajón elhelyezésre kerül majd egy GPS készülék, mely a verseny közvetítésére hivatott.
Kérjük, a készüléket a helyszíni utasítások szerint elhelyezni szíveskedjetek!
3. 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 minden
színcsoportnak 2 futamot tervez. A második futamok tervezett rajtideje alább látható, de
természetesen ez eltérhet majd a valós rajtidőktől, de kérjük, hogy az első futam befutója után a lehető
leghamarabb készítsétek fel legénységeteket az új rajtra.
4. Beszállás – Délelőtti előfutam
A hajókba való beszállásra a 9-es beszálló kapunál lesz lehetőség 9:15 és 9:45 között. Kérem, hogy
a hajók ezt megelőzően már álljanak fel a part mentén, és segítsétek a beszállókat, hogy minél
hamarabb elhagyhassák a kikötőt, és a következő csapat hajója elfoglalja a beszálló helyet.
A kikötőből való kihajózás során vitorlát nem lehet használni, kizárólag motor meghajtással
lehet a kikötőből ki és behajózni!

5. Rajt – Délelőtti előfutam
A Rajthajó egy narancssárga lobogót viselő fehér testű motoros a vitorlás Szövetség logójával ellátva.
A rajtvonal a fent leírt motoros narancssárga lobogót viselő árboca és piros-fehér lobogós rajtbója
közötti képzeletbeli egyenes. A pályajeleket bal kéz felől kell elhagyni.
A versenypálya helye és szabályos teljesítése, a mellékelt pályarajz szerint.
Az első sárga csoport rajt eljárásának első jelzését 10:00-kor adja a Versenyrendezőség.
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 futamok tervezett rajtideje alább látható, de természetesen ez eltérhet majd a valós
rajtidőktől.
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 fel
P kódlobogó le
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.

Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén a rendezés utasítására, 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 megrendezésre kerülő döntő futamban.

6. Beszállás – Délutáni előfutam
A hajókba való beszállásra a 9-es beszálló kapuknál lesz lehetőség 11.30-11.45 között. Kérem, hogy
a hajók ezt megelőzően már álljanak fel a part mentén, és segítsétek a beszállókat, hogy minél
hamarabb elhagyhassák a kikötőt, és a következő csapat hajója elfoglalja a beszálló helyet.
A kikötőből való kihajózás során vitorlát nem lehet használni, kizárólag motor meghajtással
lehet a kikötőből ki és behajózni!

7. Rajt – Délutáni előfutam
A második csoport a következők szerint rajtol:
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 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 2. futamok rajtidőpontjai a tervezet szerint 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 felvonása
1 perc a sárga csoport rajtjáig
sárga lobogó le, zöld és P sárga csoport rajt, zöld csoport 3
kódlobogó fel
perc a rajtig
P kódlobogó felvonása
1 perc a zöld csoport rajtjáig
zöld lobogó le, piros és P zöld csoport rajt, piros csoportnak 3
kódlobogó fel
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 megrendezésre kerülő döntő futamban.
8. 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. Az új

beosztás szerint a molinókat cserélni kell a hajókon! (szalag már nincs ebben a futamban a
hajókon)
A Versenyrendezőség az 1 döntő futam megrendezését tervezi. A döntő futam tervezett rajtja mind a
12 hajó (Nautic) számára 15:03 perc.
A döntő futamot követően a versenyzők a kikötnek a 9-es hajó beszálló helyen. A Nauticok ezt
követően hazavitorlázhatnak. Hazaindulás előtt a Települések Információs Pontján le kell adni a
molinókat, szalagokat.
Az Elanok és azok kormányosai ismét sorakozzanak fel a 9-es beszállóhelyen.
9. Jótékonysági verseny
A Nemzeti Regatta döntőjének végeztével az Elanok 16:30-tól fogadják a jótékonysági
vitorlásfutamok résztvevőit. Az új beosztás szerint a molinókat cserélni kell a hajókon! 17:00 és
17:45 között egy futam kerül megrendezésre.
Ezt követően ők is haza indulhatnak. Hazaindulás előtt a Települések Információs Pontján le kell adni
a molinókat, szalagokat, hajószámokat.

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

