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V. Hungarian IOM Open OB Modellvitorlás Regatta 

 
Orfű, 2019.10.19.-2019.10.20.  

 
A verseny megnevezése: V.Hungarian IOM Open és OB Modellvitorlás Regatta 
A rendező szervezet, főrendező: OVE és a Magyar IOM Osztályszövetség, Dr Bodnár Imre 
Társrendező: PÉMK 
Verseny főbíró, bíróság: Ribacz Péter, A versenyzőkre szükség lehet megfigyelői feladatok elvégzésére. Tapasztalt rádiós vitorlázó 

személyzet kinevezhető a hajó és a bója kapcsolattartói és büntető körök ellenőrzésére. 
A verseny színhelye: Orfűn az OVE telep előtt rendezzük. 46.152459, 18.137460 
A verseny időpontja: 2019.10.19.-2019.10.20.(szombat-vasárnap!) 
Hajóosztályok: IOM (F5-E) 
Versenyrendszer: A verseny és a pontozás a nemzetközi Heat Management System (HMS) alapján. 
Nevezési cím: https://vihar.hunsail.hu/Account/Login?ReturnUrl=%2F 
e-mail: csokalaszlo@chello.hu 
Nevezési feltétel:  A versenyen részt vehetnek az IOM osztályú hajók. A ISAF szabályzat az IOMICA osztályszabályzat 

előírásaival együtt érvényes. Érvényes felelősségbiztosítás szükséges, és minden hajóhoz, érvényes IOM - 
osztályú felmérési igazolást kell benyújtani a regisztrációkor. 

Nevezési határidő: 2019.10.18. 18:00 óra 
Nevezési díj összege:  6 000.-Ft A nevezési díjon belüli versenyrendezési hozzájárulás mértékét, a rendező a regisztráció előtt 

hirdeti ki. 
Regisztrálás ideje és helye: 09:00-09:30 h-ig az első start előtt a versenyhelyszínen. 
Díjazás módja:  Az első három helyezett díjazásban részesül. 
Előírások a rádiókkal kapcsolatban:  Az engedélyezett frekvencia sávok 27 Mhz, 40 Mhz, 2,4 Ghz. A 2,4 Ghz kivételével három kristálypár 

megléte szükséges. 

https://vihar.hunsail.hu/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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Rajtszámok, vitorlaszámok: Kérjük, hogy a versenyzők a rendszeresített, kiadott, névre szóló, vitorlaszámmal megegyező rajtszámot 
viseljék a futamok időtartama alatt. 

 
 
A tervezett verseny program: 

2019.10.19. 08:30 – 09:30 Regisztráció, utána megnyitó 
 10:00 - 16:30  Verseny 
 17:00 -           vacsora 

2019.10.20. 10:00 - 15:00  Verseny 
 15:30 -   Eredmény hirdetés. 
Versenyszabályok:  A versenyen a Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2020. (továbbiakban VSz), az MVSz 2017. évre érvényes 

Versenyrendelkezései, a résztvevő osztály osztályelőírásai, valamint a jelen Versenykiírás és a később 
kiadásra kerülő Versenyutasítás (továbbiakban VU) az érvényesek. . Mentesítés 360 fokos fordulóval. 

Felelősség-elhárítás: Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen.Lásd a 4. döntés a versenyen való részvételről 
szabályt. A rendező nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért, sérülésért, vagy halálért, ami a 
versenyen való részvétellel kapcsolatban, azt megelőzően, annak tartama alatt, vagy annak befejezését 
követően történik. 

Médiajogok: A versenyzők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt versenyrendezőség és 
a szponzoraik mindenféle ellenszolgáltatás nélkül bármikor készítsenek, használjanak, – időről-időre, saját 
belátásuk szerint – bemutassanak róluk bármilyen mozgóképet és élő, rögzített televíziós és más 
anyagokat. 

Médiapartner: Compass (www.compassmagazin.hu és www.rcsailing.hu)  
 
 
Jó szelet! 
 
Versenyrendezőség 

 

ÓVD A PÉCSI-TÓ TISZTASÁGÁT ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS ! 

http://www.compassmagazin.hu/
http://www.rcsailing.hu/

