VERSENYKIÍRÁS

SÍ- ÉS VITORLÁS PÁLYAVERSENY GYEREKEKNEK
VERSENYKIÍRÁS
Amatőr Síversenyzőknek (külön is értékelve)
Óriás-műlesiklás 1. és 2. futam
2018. március 24. szombat 10:30 am
- Eplény, Intersport Síaréna
és/vagy
Amatőr Vitorlásversenyzőknek (külön is értékelve)
Optimist One-Design, RS Feva és 420-as osztályokban
3. és 4. futam 2018. április 1. vasárnap 11:00 am
Csopak, CSVI

Nádas Cup Sorozat
https://www.facebook.com/NadasCup/
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1. Futamok neve, helye és ideje
Alpesi Síverseny
(1. és 2. futam )
Időpont
március 24 (szombat 10:30-13:00 )
Helyszín
Intersport Síaréna Eplény

Vitorlásverseny
(3. és 4. futam)
április 1 (vasárnap 11:00-13:00)
Csopak, CSVI

2. Rendezők:
Alpesi Síverseny
(1. és 2. futam )
Rendező Klub
Versenyvezető

Vitorlásverseny
(3. és 4. futam)
Csopaki Vitorlás Iskola
Czégai László, CSVI

Gótzy Antal

3. Résztvevők és versenyszámok:
Alpesi Síverseny
(1. és 2. futam )
a) Korosztályok:
5-18 éves
b) Versenyszám:
Óriás-műlesiklás
Csoport I. 2009-2013 született
Csoport II. 2006-2008 született
Csoport III. 2000-2005 született

c) Biztonsági követelmény

•

Bukósisak viselete

•

Hó fék használata

Vitorlásverseny
(3. és 4. futam)
10-18 éves
•
•
•
•
•

Optimist One-Design egyszemélyes
(14 év alatt)
RS FEVA kétszemélyes genakkerrel
(14 év felett)
420-as kétszemélyes spinakker nélkül (14 év felett)
Trockenanzug és Mentőmellény
folyamatos viselete
Edzői motoros kíséret

4. Nevezések és nevezési Díjak:
Az egyes versenyszámokra külön-külön az előnevezéseket a verseny előtti hét közepéig (szerda 12 óráig)
kérjük e-mailben eljuttatni a bweores@t-online.hu címre, illetve helyszínen keressétek Pertl Danit
(06 30 859 0258 számon):
• Síelés: Versenyző neve, vitorlás klubja, születési éve, neme
• Vitorlázás: Kormányos, és legénység neve, klubja, hajóosztály, vitorlaszám, születési évek, valamint a kisérő edző és edzőmotoros megnevezése.
Versenyre nevezni a helyszínen 1000 Ft felárral lehet, a verseny előtt másfélórával (legkésőbb egy órával)
Nevezési díj helyszínen Pertl Daninál 06 30 859 0258 fizetendő aki a versenyzői 4 órás bérleteket kiosztja.
Alpesi Síverseny
Vitorlásverseny
(1. és 2. futam )
(3. és 4. futam)
Nevezési Díj (előnevezéssel): 6.000 Ft
4.000 Ft
Felvonóbérlet 4 órás:
Nevezési Díj tartalmazza
5. Tervezett programok:
Alpesi Síverseny
(1. és 2. futam )
2018. március 24. szombat
•
•
•
•

8:30-9:30 Nevezések és rajtszámkiosztás
9:30-10:00 Versenyzői értekezlet
10:30-13:00 Óriás-műlesiklás 1-2 futamok
13:30
Díjkiosztó

Vitorlásverseny
(3. és 4. futam)
2018. április 1 vasárnap
• 9:00-10:00 Nevezések
• 10:00-10:30 Kormányosi és edzői értekezlet
Hajófelszerelés vízre szállás
• 10:55
Futam első figyelmeztető jelzése
• 11:00-13:30 Futamok (3-4) a vízen
• 14:30
Díjkiosztó
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6. Rajteljárás:
a) SÍELÉS – rajteljárások
• Rajtsorrend legkisebb korcsoporttal indulva (Csoport I.-Csoport II.-Csoport III)
• Első futamon a korcsoporton belüli nevezési sorrendben
• Második futamon a nevezési sorrendhez képest a korcsoporton belül fordított sorrendben
Rajteljárás előtti pályanézés csak rajtszámban a pályán kívülről megengedett! Pályanézés közben tilos
összefüggő íveket húzni két kapu között a versenypályán, vagy mellette a fordulást gyakorolni.
b) VITORLÁZÁS – rajteljárások
Az első futam első figyelmeztető jelzése az edzőregatta napján 10 óra 55 perckor lesz
Rajtidő

Osztály

Osztálylobogó
felhúzása +
hangjelzés

„P”/ „U” / vagy
fekete lobogó fel, illetve le
húzása + hang

Osztálylobogó
bevonása +
hangjelzés

- 10
perc
-05
perc

420 és RS Feva figyelmeztető jelzés

00
perc

420 és RS Feva rajt
(OP One Design
figyelmezető)

„P”:

+05
perc

Optimist One-Design
rajt

Adott osztály
rajtja előtt
04 perccel

Fel:

Adott osztály rajtja
előtt
01 perccel
Le: „P”

+09
perc
Vasárnap 13:30 után nem adható figyelmeztető jelzés.
7. Pálya területe / pályarajz:
a) Síelés b) Vitorlázás 420 / RS FEVA: Rajt (0)- kreuz (1)- raum (2) - hátszél (3a/b)- cirkáló (2) - hátszél (3a/b) kreuz (C-Cél)
Mindkét hajóosztályban 4-4 induló felett a 420 és RS FEVA önálló rajteljárással indulnak;
Optimist One-Design: IODA pálya: Rajt (0) - cirkáló (1) – raum (2) – hátszél (3a/3b) - cirkáló (Cél)

RS FEVA (genakerrel) esetén a 3a/3b kapu esetén betétbója alkalmazása lehetséges a 420-assal
(spinnaker nélkül) közös alapra hozás érdekében.
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Hivatalos hajók: Regatta rendezésben közreműködő motorosokat RC feliratú lobogó jelöli.
Edzők, csapatvezetők, kísérő motorosok, mentési terv: Nevezéskor meg kell adni az edzők, csapatvezetők és kísérőmotorosok nevét és kísért versenyzők vitorlaszámait. Egy kísérőmotoros legfeljebb
nyolc hajó felügyeletét vállalhatja.
A versenyzőket kísérő motorosok –a közvetlen mentés esetét kivéve- a pálya területére csak kis sebesességgel, minimális hullámkeltéssel mehetnek be, de csak úgy, hogy a versenyben levő hajók útját
50 m távolságban nem keresztezhetik. A versenyzőknek szóban minimális külső segítség is adható;
egyértelmű szabálytalanság tapasztalása esetén a pályán lévő Edzőktől elvárt, hogy egyfordulós büntetésre kötelezzék a versenyzőt. Minden edzőnek köteles tájékoztatnia a Versenyvezetőséget arról,
ha valamely versenyzője feladja a regattát vagy valamely más okból idő előtt elhagyja az edzőpálya
területét. A mentőmellény viselése a mentőmotorosok személyzetének is erősesen ajánlott. A regatta mentési terve alapján minden edző a saját versenyzőiért felelős.
Versenykiírás módosítása: A Versenyrendezőség fenntartja a jogot az adott versenyszám előtt a versenykiírás szakmailag indokolt mértékű módosítására, annak a versenyzői/kormányosi értekezleten történő kihirdetése mellett.
8. Értékelés és Díjazás:
A befutás időeredménye (síelés), illetve a befutási adott hajóosztályon belül sorrendje (vitorlázás)
alapján a versenyzők az adott futamokon belüli helyezési sorrendjük szerinti 3 darab külön futameredményt szereznek, amely alapján értékelésre kerülnek:
• Versenyszámonkénti részeredmények
o külön síelés 1. és 2. futam időeredmény alapú összesítés
o külön vitorlázás 3. és 4. futam hajóosztály szerint összesített futam eredmény alapján (azonos összesített futameredmény esetén a jobb futam dönt)
▪ RS FEVA és 420-as osztály 6 alatti összesített induló esetén összevontan kerül értékelésre (3.b és 6. pontok alatt részletezett közös alapra hozással)
• Összesített sí- és vitorlázás végeredmény
o összeadott 1+2+3+4 futameredmények (nem időeredmények) alapján egy futam kiesővel (azonos összesített futameredmény esetén a jobb futam dönt)
o RS Feva és 420 csapatban elért eredmények egyben mind kormányos és mannschaft
egyéni eredménye is.
Díjazás versenyszámonként külön-külön helyszínen (húsvéti ajándékcsomag és oklevél)
Óriás műlesiklás amatőr
(1. és 2. futam összesített)
• Korcsoportonként összesített
o 2009-2013 született I-III.
o 2006-2008 született I-III.
o 2000-2005 született I-III.
o Korcsoport legjobb lánya
o Legfiatalabb versenyző

Optimist One Design
(3. és 4. futam összesített)
• I-VI. helyezett díjazása
• Legjobb lány különdíj

RS Feva és 420-as versenyzők
(3. és 4. futam összesített)
• I-III. díjazása
• Legjobb RS FEVA csapat
• Legjobb 420-as csapat
• Legjobb lánycsapat

Díjazás összesített sí és vitorlázás (üvegdíj a vitorlázás helyszínén)
14 év alatt (1+2+3+4 futamok mínusz egy ejtő)
14 év és felett (1+2+3+4 futamok mínusz ejtő)
• Óriásműlesiklás és Optimist OD összevont • Óriásműlesiklás és RS FEVA valamint 420-as
eredmények alapján:
összevont eredmények alapján:
o I-III helyezett üvegdíjazása
o I-III helyeztt üvegdíjazása
o IV-VI helyezett érem díjazása
o IV-VI helyezett éremdíjazása
o Legjobb lány díjazása
o Legjobb lány díjazása
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Felelősség kizárása: A versenyen mindenki (versenyző, edző, néző, rendező stb…) a saját felelősségére
vesz részt. A versenyrendezőség illetve a Síaréna a versenyen esetlegesen előforduló balesetért illetve ezekkel kapcsolatban másoknak illetve a felszerelésekben okozott anyagi és egyéb károkért semmiféle felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem vállal felelősséget a versenyrendezőség sem a felszerelések, sem a versenyzők versenyre való alkalmassága tekintetében. A versenyzők a nevezésükkel kijelentik, hogy a versenykiírás feltételeit elfogadják, és azoknak megfelelnek.
Médiajogok: A nevezők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a regatta ideje alatt ellenszolgáltatás nélkül, bármikor készítsenek róluk bármilyen mozgó- és állóképfelvételeket és más anyagokat, melyeket a regatta sorozat rendezőség korlátlanul felhasználhat, nyilvánosságra hozhat, továbbadhat harmadik személyeknek.
Versenynézés - Az eplényi futamok esetén nagy valószínűséggel gyalogosan nem lesz elérhető a versenyre
lezárt pályarész, így a kedves szülők és kísérők figyelmét szeretnénk felhívni, hogy készüljenek sífelszereléssel amennyiben testközelből szeretnék figyelemmel követni a versenyt.
A versenykiírásban nem rendelkezett kérdésekben a mérvadó
• Síelésnél: Magyar Sí Szövetség aktuális verseny szabálykönyve.
• Vitorlázásnál: A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (WS) a „Vitorlázás Versenyszabályai 2018-2021,
MVSz 2018. évre érvényes Versenyrendelkezései, az MVSZ 2018. évre érvényes Általános Versenyutasítása, valamint az érintett hajóosztályok osztályelőírásai érvényesek.
Az egyes versenyszámok törlésének a lehetőségét a versenyrendezőség az utolsó pillanatig fent tartja,
amennyiben a verseny biztonságos megrendezésének feltétele külső okok miatt (szélsőséges időjárás,
hóhelyzet) indokolttá teszi.

JÓ HAVAT és SZELET!

Nádas Cup Sorozat
https://www.facebook.com/NadasCup/
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