
 

 

OPTIMIST MATCH RACE 2010 

2010. JÚLIUS 31-AUGUSZTUS 1. 

V E R S E N Y K I Í R Á S  

1. BEVEZETÉS 

1.1. Rendező szervezet: Balatonfüredi Yacht Club 

1.2. A verseny helye és ideje: Balatonfüred, 2010. július 31-augusztus 1. 

2. ELŐZETES PROGRAM 

2.1. Nevezés, regisztráció: 2010. július 30. 18.00-19.00 és 2010. július 31. 7.30-8.30. 

2.2. Megnyitó, versenyzői értekezlet: 2010. július 31. 9.00. 

2.3. A napi első futamok rajtja: 2010. július 31-én és augusztus 1-jén 10.00. 

2.4. Díjkiosztó: A verseny befejezését követő 1 órán belül. 

3. RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG, NEVEZÉS, REGISZTRÁCIÓ 

3.1. A verseny résztvevői azon meghívott Optimist versenyzők, akik valamely egyesületben igazoltak és tagjai a 

Magyar Optimist Osztályszövetségnek. A versenyzőknek rendelkezniük kell érvényes orvosi igazolással. 

3.2. A versenyen résztvevő hajóknak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, valamint ha hirdetést 

visel, az erre feljogosító hirdetésviselési engedéllyel. 

3.3. A nevezési díj személyenként 2.000 Ft. 

4. SZABÁLYOK 

4.1. A versenyt A vitorlázás versenyszabályai (RRS) 2009-2012 alapján rendezik, a C függelék szabályait korláto-

zott mértékben alkalmazzák, erről részletesen a Versenyutasítás ad információt. A Versenyutasítást minden 

résztvevő a nevezésnél írásban kapja kézhez. 

4.2. A versenyen Optimist hajó osztályelőírása is érvényes. 

4.3. A Magyar Vitorlás Szövetség előírásait a versenyen nem alkalmazzák. 

5. HAJÓK ÉS FELSZERELÉS 

5.1. A versenyen a résztvevők a saját Optimist típusú hajójukkal és a hozzá tartozó felszerelésükkel vitorláznak. 

5.2. A párosítások sorsolás alapján történnek, részletes leírást a Versenyutasítás tartalmazza. 

6. A VERSENY FORMÁJA 

A párokba sorsolás részletes leírását és a verseny rendszerét a Versenyutasítás tartalmazza. 

7. VERSENYPÁLYA 

7.1. A verseny cirkáló-hátszél rendszerű pályán zajlik, cirkáló befutóval. A jeleket jobb kéz felől kell elhagyni. 

Részletes pályarajzot a Versenyutasítás tartalmaz. 

7.2. A versenyterület a balatonfüredi Tagore sétány előtti vízterületen lesz, pontos rajzot a Versenyutasítás tar-

talmaz. 

8. DÍJAZÁS 

8.1. A versenyen az 1-3. helyezettek díjazásban részesülnek. 

8.2. Ezen kívül egyéb díjak kerülnek kiosztásra. 

9. SZAVATOSSÁG 

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 indulás-

ról vagy annak folytatásáról (ld. RRS 4. szabály: Döntés a versenyen való részvételről). 

Jó szelet! 

Versenyrendezőség 


