VERSENYKIÍRÁS
NOTICE OF RACE
201 2. ÉVI OTP JUNIOR UTÁNPÓTLÁS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS NEMZETKÖZI VERSENY
OTP JUNIOR HUNGARIAN YOUTH
CHAMPIONSHIP 201 2 AND INTERNATIONAL REGATTA
Balatonfüred,
201 2. július 30-augusztus 3.
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201 2. ÉVI OTP JUNIOR UTÁNPÓTLÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS NEMZETKÖZI VERSENY
1 SZABÁLYOK
1 .1
A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott szabályok szerint rendezik.
1 .2
A Magyar Vitorlás Szövetség előírásait a 201 2. évi Általános versenyutasítást kivéve alkalmazzák.
1 .3
A versenyen a P függelék, A 42. szabály különleges eljárásai, a Versenyutasításban szereplő módosítással
érvényes.

1 .4
Ha a különböző nyelvű dokumentumok között ellentmondás van, úgy az angolt kell irányadónak tekinteni.
2 HIRDETÉSEK
A hajók kötelezhetők a rendező által kiválasztott és biztosított hirdetések viselésére.

3 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS NEVEZÉS
3.1
A versenyen a következő hajóosztályok versenyzői vehetnek részt:
Hajóosztály

Laser Radial U19
Laser 4.7 U18
Cadet ifjúsági
Cadet serdülő
Optimist ifjúsági
Optimist serdülő

Nevezhető versenyzők életkora

a kormányos 1994. január 1-jén vagy azután született
a kormányos 1995. január 1-jén vagy azután született
a kormányos és a legénység 1995. január 1-jén vagy azután született
a kormányos és a legénység 1998. január 1-jén vagy azután született
a kormányos 1997. január 1-jén vagy azután született
a kormányos 2000. január 1-jén vagy azután született

3.2
A nevezés feltételei a Magyar Vitorlás Szövetség 201 2. évi Versenyrendelkezéseinek megfelelők.
3.3
A nevezés díja: 5.000 Ft/fő vagy 20 EUR/fő, amelyet a regisztrációval egy időben kell megfizetni.
4 VERSENYPROGRAM
4.1
Regisztráció és nevezés:
Helye:

4.2
4.3

A Balatonfüredi Yacht Club Klubházának I. emeletén működő versenyiroda
(8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.).
Ideje:
201 2. július 29-én 1 2:00-1 8:00 óra között.
Vitorlaellenőrzés:
A nevezéssel egy időben, a Balatonfüredi Yacht Club rendezvényközpontjában minden
hajónak egy garnitúra vitorláját ellenőrzésre és pecsételésre be kell mutatni.
A versenynapok minden hajóosztály részére: 201 2. július 30. és 201 2. augusztus 3. között.
Futamok száma:
AVersenyrendezőség minden hajóosztálynak 1 2 futam lebonyolítását tervezi. Egy
versenynapon legfeljebb négy futam rendezhető.
Az első futam figyelmeztető jelzésének tervezett időpontja: 201 2. július 30-án 1 2:30 óra.
Az utolsó versenynapon (201 2. augusztus 3-án) 1 5:00 óra után nem adható figyelmeztető jelzés.

4.4
4.5
5 VERSENYUTASÍTÁS

A Versenyutasítás nyomtatott példányai a regisztráció ideje alatt a versenyirodán vehetők át.

6 HELYSZÍN
6.1
6.2

A rendezvényközpont a Balatonfüredi Yacht Clubban kerül kialakításra.
A versenyterület a Balatonfüred-Siófok-Zamárdi-Tihany közötti vízterület, ahol futamonként egy pálya kerül
kitűzésre.

7 VERSENYPÁLYÁK

A futamokat trapéz alakú vagy cirkáló-hátszél rendszerű pályákon rendezik.

8 ÉRTÉKELÉS
8.1
A nemzetközi verseny egy futam teljesítésével is értékelhető. Az Országos Bajnokság legalább négy futam
8.2

8.3

megrendezésével érvényes.
(a)
Ötnél kevesebb futam teljesítése esetén valamennyi futam eredménye számít a végső pontszám
kiszámításánál.
(b)
Öt vagy annál több és kilencnél kevesebb érvényes futam esetén a végső pontszám kiszámításánál a
legrosszabb pontszám kiejthető.
(c)
Kilenc vagy annál több érvényes futam esetén a végső pontszám kiszámításánál a kettő legrosszabb
pontszám kiejthető.
Az egyes hajóosztályokban a kategóriák szerinti sorrend az abszolút sorrendből történő kiemeléssel kerül
megállapításra. A Cadet és Optimist hajóosztályokban az ifjúsági és serdülő korcsoportok versenyzői együtt
rajtolnak, de ha korcsoportonként legalább hat egység indul, az előbb leírtak szerint külön kerülnek értékelésre.

9 KÍSÉRŐMOTOROSOK
9.1
A kísérőmotorosok regisztrációjára a nevezés időtartamában kerül sor, amikor meg kell adni a kísért
9.2
9.3
9.4
9.5

versenyzők rajtszámait. Egy kísérőmotoros legfeljebb tíz versenyző hajó felügyeletét vállalhatja.
Balatoni hajózási engedéllyel nem rendelkező kísérőmotorosok regisztrációs szándékát 201 2. június 20-án
23:59-ig jelezni kell a byc@byc.hu e-mail címen. Az alkalmi engedély díját a regisztrációval egy időben kell
megfizetni.
A kísérőmotorosoknak ajánlott VHF rádiót a fedélzeten tartani.
A kísérőmotorosok mozgása a Versenyutasításban kerül szabályozásra.
A Versenyrendezőség minden nap a napi első futam rajtja előtt 90 perccel edzői értekezletet tart a
versenyközpontban. A megbeszélés célja, hogy az edzők véleményt nyilvánítsanak a versenyrendezéssel,
versenyszervezéssel kapcsolatban, információt szerezzenek a Versenyutasítás módosításairól és a
versenyrendezésről általánosságban.

1 0 RÁDIÓKAPCSOLAT

Egy hajó sem adhat le vagy vehet olyan rádióadást, amely nem érhető el minden hajó számára. Ez a megkötés a
mobiltelefonokra is érvényes.

11 DÍJAZÁS
11 .1
11 .2

A nemzetközi verseny keretein belül hajóosztályonként az 1 -3. helyezettek díjazásban részesülnek.
Az Országos Bajnokságon az indulók 11 .3 Az Országos Bajnokságon az indulók számának
számának függvényében a következő bajnoki díjak függvényében a következő kategóriás díjak kerülnek
kerülnek kiosztásra:
kiosztásra:
Hajóosztály
A hajóosztályban indulók száma Kategória
A kategóriában indulók száma
min-11
1 2 vagy afelett
1 -5
6 vagy afelett

Laser Radial U19
Laser 4.7 U18
Cadet ifjúsági*
Cadet serdülő*
Optimist ifjúsági
Optimist serdülő

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

Laser Radial Under 17
Laser Radial Under 19 lány
Laser Radial Under 17 lány
Laser 4.7 Under 16
Laser 4.7 Under 18 lány
Laser 4.7 Under 16 lány
* Ha Cadet hajóosztályban az ifjúsági és serdülő Cadet lány
korcsoportokban egyenként nem indul legalább hat Optimist ifjúsági lány
egység, úgy a két hajóosztály egységeit együtt Optimist serdülő lány
díjazzák.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1-3
1
1
1-3
1
1
1
1-3
1-3

1 2 FELEŐSSÉG 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).

1 3 BIZTOSÍTÁS

Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, amely legalább 5 millió Ft összegig
biztosítson fedezetet.

1 4 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.

1 5 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információkért lépjen kapcsolatba a rendező egyesülettel:
Balatonfüredi Yacht Club
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2.
Weboldal: www.byc.hu
E-mail: byc@byc.hu

OTP JUNIOR HUNGARIAN YOUTH CHAMPIONSHIP 201 2 AND INTERNATIONAL REGATTA
1 RULES
1 .1
1 .2

The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing.
The prescriptions of the Hungarian Yachting Association will apply except the General Sailing Instructions for
201 2.
Appendix P, Special Procedures for Rule 42, will apply with the changes stated in the Sailing Instructions.
If there is a conflict between languages the English text will take precedence.

1 .3
1 .4
2 ADVERTISING

Boats may be required to display advertising chosen and supplied by the organizing authority.

3 ELIGIBILITY AND ENTRY
3.1
The regatta is open for competitors of the following classes:
Class
Age of competitors
Laser Radial Under 19
helm born on or after 1 January 1994
Laser 4.7 Under 18
helm born on or after 1 January 1995
Cadet youth
helm and crew born on or after 1 January 1995
Cadet junior
helm and crew born on or after 1 January 1998
Optimist youth
helm born on or after 1 January 1997
Optimist cadet
helm born on or after 1 January 2000
3.2
Entry requirements are listed in the Regatta Regulations for 201 2 of the Hungarian Yachting Association.
3.3
Entry fee: 5,000 HUF/competitor or 20 EUR/competitor, which shall be paid during the registration.
4 SCHEDULE
4.1
Registration and entry:
Place:

4.2
4.3

Regatta Office operating on the 1 st floor of the Balatonfüredi Yacht Club Clubhouse
(2 Zákonyi Ferenc u., Balatonfüred, 8230).
Time:
29 July 201 2. 1 2:00-1 8:00 hrs.
Sail inspection:
Each boat shall have a set of sail inspected in the regatta centre at the Balatonfüredi
Yacht Club during the time of entry.
Dates of racing for all classes: between 30 July 201 2. and 3 August 201 2.
Number of races:
There are 1 2 races scheduled for each class. No more than four races shall be sailed
on a day.
The scheduled time of the warning signal for the first race is 30 July 201 2. 1 2:30 hrs.
On the last day of the regatta (3 August 201 2.) no warning signal will be made after 1 5.00 hrs.

4.4
4.5
5 SAILING INSTRUCTIONS

Copies of Sailing Instructions will be available at the Regatta Office during registration.

6 VENUE
6.1
6.2

The regatta centre will be situated in the Balatonfüredi Yacht Club.
The racing area will be among Balatonfüred, Siófok, Zamárdi and Tihany, where one course will be laid for each
race.

7 COURSES

Trapezoid or windward-leeward courses will be sailed.

8 SCORING
8.1
8.2

8.3

One race is required to be completed to constitute a series for the international regatta. Four races are required
to be completed to constitute a series for the Hungarian Championship.
(a)
When fewer than 5 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race
scores.
(b)
When from 5 to 8 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores
excluding her worst score.
(c)
When 9 or more races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores
excluding her two worst scores.
Category results will be determined by selecting competitors from the overall results. Competitors of different
age groups in Cadet and Optimist classes will start together, but if there are at least six entries in each
category, they will be scored individually.
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9 SUPPORT BOATS
9.1
Support boats shall register during the time of entry, when they shall list the sail numbers of the supported
9.2
9.3
9.4
9.5

competitors. Each support boat shall take responsibility for a maximum of ten racing boats.
Support boats, that don’t have a shipping permission for Lake Balaton shall show their intention to register until
20 June 201 2 23:59 GMT+1 by sending an e-mail to byc@byc.hu. The fee of the occasional permission shall
be paid at the registration.
Each support boat is recommended to carry a VHF radio on board.
The movements of support boats will be restricted as defined in the sailing instructions.
There will be a coaches meeting in the regatta centre 90 minutes before the first scheduled start time of the first
race each day. The objectives of these meetings are to receive feedback from the coaches on the regatta
organization, exchange view points and inform the coaches about changes in the sailing instructions and
regatta organization in general.

1 0 RADIO COMMUNICATION

A boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not available to all boats.
This restriction also applies to mobile telephones.

11 PRIZES
11 .1
11 .2

Prizes will be awarded to the top 3 boats in each class in the international regatta
The following Champions’ prizes will be 11 .3 The following category prizes will be awarded in the
awarded in the Hungarian Championship according to Hungarian Championship according to the entry numbers:
the entry numbers:
Category
Entries in the category
Class
Entries in the class
1 -5
6 or more
min-11
1 2 or more
Laser Radial Under 17
1
1-3

Laser Radial Under 19
Laser 4.7 Under 18
Cadet youth*
Cadet junior*
Optimist youth
Optimist cadet

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

1-6
1-6
1-6
1-6
1-6
1-6

Laser Radial Under 19 Women
Laser Radial Under 17 Women
Laser 4.7 Under 16
Laser 4.7 Under 18 Women
Laser 4.7 Under 16 Women
* When in the Cadet class there are fewer than six Cadet Girls
entries in one of the categories, competitors will be Optimist youth girls
Optimist cadet girls
awarded as one class.

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1-3
1
1
1
1-3
1-3

1 2 DISCLAIMER OF LIABILITY

Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, Decision to Race. The organizing authority
will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to,
during, or after the regatta.

1 3 INSURANCE

Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum cover of 5 million HUF
per event or the equivalent.

1 4 MEDIA RIGHTS

By participating in the event competitors automatically grant to the organizing authority and their sponsors the right in
perpetuity to make, use and show, from time to time at their discretion, any motion pictures and live, taped or filmed
television and other reproductions of the athlete during the period of the competition without compensation.

1 5 FURTHER INFORMATION

For further information please contact the organizing authority:
Balatonfüredi Yacht Club
2, Zákonyi Ferenc u., Balatonfüred, 8230, Hungary
Website: www.byc.hu
E-mail: byc@byc.hu

