VERSENYKIÍRÁS
Tókerülő Modellvitorlás Túraverseny
Orfű – Pécsi-tó
A verseny megnevezése:

Tókerülő Modellvitorlás Túraverseny

A verseny célja:

Az évenként megrendezésre kerülő, modellvitorlás
túraverseny célja, hogy eldőljön, ki tudja a legrövidebb
idő alatt körbevitorlázni a Pécsi-tavat

A verseny alapideje:

…

A verseny kiírója:

Orfűi Vitorlás Egyesület

A rendező egyesület:

Pécsi Ércbányász Modellező Klub

A verseny színhelye:

Orfű, Pécsi-tó

A verseny időpontja:

2022. április 30.

A résztvevő hajók:

Rádió-távirányítású modellvitorlás hajók megkötés
nélkül

Hajóosztályok:

„A” hajóosztály: a hajótest hossza, kinyúlásokkal
együtt sem haladja meg a 700 millimétert
„B” hajóosztály: a hajótest kinyúlásokkal együtt
mért hossza legalább 701 milliméter és nem
haladja meg az 1000 milliméter
„C” hajóosztály: a hajótest kinyúlásokkal együtt
mért hossza meghaladja az 1000 millimétert

A teljes hajóhossz:

A hajó a hozzá tartozó bármilyen rész, szerelvény a
hossztengely vonalában mérhető együttes maximális
mérete

Yardstick előnyszámok:

10-es osztály: 90
M osztály: 90
E osztály: 100
IOM osztály: 100
MM osztály: 160
A YS számmal nem rendelkező versenyző az
előnyszám rendszerben nem kerül értékelésre

Nevezés:

ove@orfusailing.hu

Nevezési határidő:

2022. április 29.

Részvételi díj összege:

3000 Ft melyből 1500.-Ft a versenyrendezési díj és
1500.-Ft étkezési hozzájárulás

A nevezés befizetés módja:

A helyszínen készpénzben

Regisztrálás ideje és helye:

10:30 h-ig a helyszínen

Díjazás módja:

Befutási sorrendben, hajóosztályonként és
előnyszámrendszerben

Előírások a rádiókkal
kapcsolatban:

Legkevesebb 3 kristálypár kivéve a 2,4 GHz
berendezést.

A tervezett verseny program:

Rajt időpontja 11:00 óra, helye az evezős klub
előtti vízterület
Az utolsó versenyben lévő hajó befutását követő
egy órán belül vacsora, eredményhirdetés és
díjkiosztó

Versenyszabályok:

Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2021.
Bójaérintés megengedett, szabálysértések jóvátétele
360 fokos fordulattal. Rajtnál I lobogó szabály érvényes.

Felelősség-elhárítás:

Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a
versenyen.
Lásd Vitorlázás Versenyszabályai 2017-2021.
A rendező hatóság nem fogad el semminemű
felelősséget anyagi kárért, sérülésért vagy halálért, ami
a versenysorozaton való részvétellel kapcsolatban, azt
megelőzően, annak tartama alatt, vagy annak
befejezését követően történik.

Orfű, 2022. április 15.

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

