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vitorlás túrafutam kiírása
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A Bor útja vitorlás túrafutam
A Balaton felvidéki és Dél balatoni borászatok kölcsönzik egyik vonzóerejét tavunknak. A borászatok elérési
útvonala a vízen kicsit hosszabb ugyan, egy kicsit időigényesebb, de mégis ezen jellemzők adják a „Bor
útja” elnevezésű vitorlás túrafutam „bukéját”.

Nevezhető hajók
azok, melyek rendelkeznek érvényes hajólevéllel és minden előírt kötelező biztonsági felszereléssel, melyet
a hajózási szabályzat előír. Csakis és kizárólag kedvtelési vitorlás kishajók indulhatnak a megmérettetésen.

Nevezhető sportolók
Minden természetes személy, egyesületi sporttagság nem szükséges. A csapat létszáma egy hajón 1-12 főig
lehetséges az ide vonatkozó Hajózási Szabályzat értelmében.

Nevezés menete
A Nevezési lap kitöltése, és eljuttatása a Versenyvezetőséghez. A visszaigazolás után az egység indulhat a
futamon. A futam során a Versenyjegyzőkönyv kitöltése, és a futam után eljuttatása a Versenyvezetőséghez
48 órán belül. A 48 órán belüli visszaigazolás után, az egység érvényes futamot teljesített. A dokumentumok
eljuttatása személyesen is lehetséges, előre egyeztetett időpontban.
Kérje bátran a Versenyvezetőség díjmentes segítségét, a 20 263 79 44-es telefonszámon.
Az egység, a 60 órán belüli legtöbb borászatot meglátogatott hajó, a Bor Rekorder címért indulhat a
megmérettetésen.

A túra futam lényege
•
•
•
•

Mindegyik balatoni kikötő lehet báziskikötő, tehát a futam bárhonnan indulhat, az résztvevő egység
döntése alapján.
Akkor érvényes az adott futam, amennyiben balatoni borászatokat látogat meg az egység, és ott
bármilyen nagyságú tételben fogyaszt bort.
A borászatok érintését, vásárlási blokkokkal, számlával kell hitelesíteni, vagy a mellékelt borpecsét
gyűjtő lapot dátummal, idővel és a borászat pecsétjével ellátni.
Az az egység nyeri meg a futamot, aki a leghosszabb időn belül, a legtöbb borászatot érinti
túrafutama során, nem lépve át a 60 órás limitidőt.

Futamidőpont és limitidők
A Rajtidő: 2017. május 01. 00:00 órától, egészen szeptember 30. 24:00 óráig, 5 hónapon keresztül tetszés
szerint választva. A futam ideje alatt az alábbi szabályok betartása mellett vitorlázhat a nevezett egység.
•

•

A futam teljes időbeni hossza, mely a báziskikötőből való indulás és visszaérkezés között eltelt idő,
nem haladhatja meg a 60 órát.
Időtúllépés esetén az adott futam érvénytelen.

Nevezési díj
Személyenként 3500 HUF, szólóban való indulás esetén 6000 HUF. A nevezési díj összege tartalmazza a
rajtszámmatrica, a versenylobogó, az érmek és kupák és a társasági esemény költségeit.
A nevezési díjat a CIB: 10700189-47543607-51100005 számlaszámra szíveskedjen az induló csapat utalni,
és az utalási bizonylatnak a Közlemény rovatába a hajó és a kormányos nevét beírva, a bizonylatot az
iroda@szelrozsa.info e-mail címre elküldeni a nevezési lappal együtt.
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A futam érvényesítése
•
•
•
•
•
•
•

A futott idő egy egyszerű megoldással hitelesíthető. Vásárlási blokkokkal, melyeken teljesen jól látható a
dátum és az aktuális idő, és melyeken bármilyen összegű tétel/tételek szerepelhetnek.
Az indulási idő egy egyszerű vásárlási blokkal igazolható a báziskikötőben.
A célállomáson, azaz a báziskikötőben ezt újra meg kell tenni.
Így végül minimum 2 vásárlási blokk igazolja a futamot, hitelesítve azt.
A verseny hitelesítéséhez hozzá tartozik még a verseny oldaláról letölthető Versenyjegyzőkönyv, melyen a
meglátogatott borászatok pecsétjei gyűjthetőek össze.
Egy kikötés során csak maximum 3 borászat látogatható egy városban.
A futam akkor válik hitelessé, ha a beszerzett blokkok és a Versenyjegyzőkönyv eljut a verseny vezetőséghez
48 órán belül e-mailen, és onnan visszajelzést kap a résztvevő csapat 48 órán belül.

Motorhasználat
•
•
•
•

A motor használatát a Hajózási szabályzat egyértelműen meghatározza.
Engedélyezett a kikötők körzetében 200 méteres távolságon belül.
Engedélyezett a Tihanyi szorosban, a kardinális jelek által meghatározott területen.
Engedélyezett havaria esetén.
Engedélyezett ha a szélsebesség nem éri el az 1 B erősséget, de csakis a legközelebbi kikötőig.

Kikötőhasználat
A közforgalmú kikötőkben való tartózkodásnál, a menetrend szerinti hajók forgalmát zavarni tilos.

Horgonyzás
A versenyben lévő hajók, szükség esetén lehorgonyozhatnak.

Legénység száma
Az egységek személyzetüket nem cserélhetik, annak létszámát a hajólevélben meghatározott minimum fő alá nem
csökkenthetik. Ez vonatkozik a személy(ek) vízi mentésének estére is. Ezt a szabályt a szóló vitorlázásra készülők is
tartsák be magukra nézve kötelező érvényűnek.

Felelősség
A verseny vezetősége nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmassága tekintetében,
sem pedig a versenyen való részvétel során esetlegesen bekövetkező baleset, vagy anyagi kár vonatkozásában. Minden
egység saját felelősségére vesz részt a megmérettetésen.

Környezetvédelem
Felhívjuk az egységek figyelmét arra, hogy a Balaton nemzeti kincsünk. Bármilyen jellegű hulladék vízbe dobása,
olajszármazékok és szennyvizek vízbe folyatása szigorúan tilos. A szabály be nem tartása kizárást jelenthet a
versenyből, a Versenyvezetőség döntése alapján.

Sportszerű magatartás
A sportszerűtlen viselkedés, azonnali kizárást jelenthet a versenyből, a Versenyvezetőség döntése alapján.

Reklámviselési szabályzat
Minden egység tetszés szerinti reklámot viselhet a hajó testén és vitorláin.
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Értékelés 1 kategóriában
Az alábbi kategóriában, az első 3 hajó érem és kupadíjazásban részesül.
Az az egység amely több érvényes futamot teljesít, annak a legjobb eredménye kerül értékelésre.
I.: A legnagyobb számú borászatot meglátogatott egység kategóriája
Csapat
1-3 helyezés
Szóló
1-3 helyezés
Az az egység, akár szóló, akár csapat, amely a legnagyobb számú borászatot látogatja meg a leghosszabb idő
alatt, az a Csapat és Szóló Bor Rekorder
A felsorolt rekord címeket a 2014-es évadtól kezdve csak az a csapat kaphatja, aki jobb eredményt ér el az
előző évek eredményeihez képest.
ÜNNEPÉLYES DÍJKIOSZTÓ: 2017. október utolsó szombatja
Mielőtt indulna a versenyen, kérem látogasson el a verseny hivatalos honlapjára: www.szelrozsa.info
Ezen az oldalon megtalál mindent ahhoz, hogy útvonalat tervezhessen, időjárást elemezhessen.
Itt megtalálja a balatoni kikötők térképeit, elérhetőségeit is.
Extra szolgáltatásként:
Barátai, családtagjai, valós időben, interaktív térképeken láthatják azt, merre is tart a futam során.

Sportszerű vitorlázást kíván a Vezetőség.
Általánosságban elmondható, hogy minél komolyabban vesszük a versenyt, annál fontosabb a tisztességes
összehasonlítás. Bármilyen módszert is alkalmazunk az esélyek kiegyenlítésére, a verseny csak akkor lesz mindenki
számára élvezetes, ha a választott módszert mindenki elfogadja. Ehhez persze közös akaratra, nagy
kompromisszumkészségre és úriemberhez méltó hozzáállásra van szükség.
A változtatás jogát a Vezetőség fenntartja.
Amennyiben változtatások történnek a versenykiírásban, azt minden esetben közzé teszi a futam hivatalos honlapján, a
www.szelrozsa.info domain név alatt.

A versenyt Stricz János emlékének ajánljuk.
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