
 

 
 

SAILINGPASS REGATTA 2022 (május 21-28) 
 

 

Jelentkezési lap 
 

 

Skipper_____________________________________________________________________ 

 
Születési dátum és hely_________________________________________________________ 

 
Cím_________________________________________________________________________ 
 
Telefonszám_________________________________________________________________ 

 
E-mail cím___________________________________________________________________ 
 
Skipper engedély sz._____________ kibocsátás dátuma _____________ kibocsátó 
____________ 

 
Navigátor___________________________________________________________________ 

 
Telefonszám_________________________________________________________________ 

 
E-mail cím:__________________________________________________________________ 
 
 
 

1. Mint alulírott a_____________________________________ versenycsapat skippere:  

jelen dokumentumot aláírva nyilatkozom, hogy a tartalmát tudomásul vettem és 

elfogadom. 

 

Ugyanakkor nyilatkozom, hogy a SAILINGPASS REGATTA 2022 – továbbiakban 

SPR2022- őn saját felelősegemre veszek részt, megértettem a versenyszabályzatot és 

tudomásul veszem, hogy mint skipper felelősséggel tartozom a legénységemért és a 

hajóért.  
 

Jelen dokumentum aláírásával felhatalmazom a SAILINGPASS kft-t hogy személyes 

adataimat felhasználja információs célból a jövőben is. Tudomásul veszem, hogy az  

adataimra vonatkozó beleegyezést bármikor visszavonhatom. A hivatalos “crew list” 

jelen dokumentum része. 
 

Elfogadom, hogy a szervezőbizottság, illetve SAILINGPASS kft nem vonható 
felelősségre az esetleges személyi sérülésekért, illetve a hajó vagy a személyes 
tárgyak sérüléséért, illetve ezekben keletkezett károkért, vagy harmadik személynek 
okozott karokért. 

 
Jelen dokumentum aláírásával nyilatkozom, hogy tudomásul vettem és tisztában 
vagyok a hajózás, illetve a vitorlás verseny esetleges veszélyeivel.   



 

2. A SPR 2022 a nemzetközi vitorlás versenyszabályzat ( RRS)  figyelembe vételével kerül 
megrendezésre. 

3. Mivel a verseny nemzetközi a hivatalos nyelve az angol nyelv. 
 

4. Minden futam időlimitet tartalmaz amelyet a versenybizottság a versenycsapatok 
tudomására hoz a verseny hivatalos kommunikációs csatornáin. 

. 
5. Helyezés és büntetőpontok: 
 
      A helyezéseket a büntetőpont rendszer határozza meg, az alábbiak szerint: 

 
Helyezés Pont 

1 1 

2 3 

3 5 

4 6 

5 7 

6 8 

7 9 

8 10 

9 11 

10 12 

 

Nagyobb létszám eseten a pontozás hasonló módon folytatódik  
 

Verseny információ: 
 

 Időtartam: 2022 május 21-28  
 Bázis kikötő: Murter –“Marina Hramina” (Horvátország) 
 Hajó típus: Bavaria 41 (3 kabin, 2 wc) (a szervezők által biztosítva).  
 Vitorlázat: standard vitorlák (fővitorla + genoa) és gennaker (a szervezők által 

biztosítva).  
 Legénység létszám: (beleértve a skippert) mininum 4 maximum 7 fő 

 
 

Tervezett program: 

 

-  2022.05.21. 0. (nyitó) nap: bejelentkezés hajó átvetél 15-18 óra, 19.30  skipper es csapat 
vezető tálakózó a bázis kikötőben, (max. 2 fő / csapat)  
 
-   2022.05.22. első nap: skipper meeting, 1 futam (szabványfutam, túra) 
 
-   2022.05.23. második nap: skipper meeting, 2. futam (szabványfutam, túra) 
 
-  2022.05.24. harmadik nap: skipper meeting, 3. futam (12+ órás kiemelt futam), befutó            
várható ideje sötétedés után.  
 
-  2022.05.25. negyedik nap: skipper meeting, 4. futam (kiemelt sprint futam) amely 2   
rövid  Up and Down versenyből áll.  
 



 

-  2022.05.26. ötödik nap: skipper meeting, 5. futam (szabványfutam), kora esti órákban 
gálavacsora és díjkiosztó a bázis kikötőben 
 
- 2022.05.27. hatodik nap: tartalék nap szabad vitorlázásra pihenésre. 17 órakor 
hajóátadás / kijelentkezés. 
 
-  2022.05.28. hetedik nap: a hajó és a kikötő elhagyása, a hajókat 8:30-ig  el kell hagyni 
 
 
Egyéb információk 

 

• Kedvezőtlen idő esetén a versenybizottság változtathat a tervezett programon, 
illetve szükség esetén felhasználhatja a tartalék napot a verseny kiegészítésére. 

• Minden futam kötelező 

• A végső helyezést a 4 legjobb futam eredményei határozzák meg. 

• Minden csapat kiejthet 1 futamot a 3 szabványfutam közül, azzal a feltétellel, 
hogy ezeken szabályosan elrajtolt es szabályosan limit időn belül befutott. 

• A két kiemelt futam (12+ órás  és a sprint futam) nem ejthető ki 
 
 

Dinghy verseny 
 

 
  Terveink szerint ismét megtartjuk a hagyományos nagy sikernek örvendő 
dinghy versenyt is. 
 Ennek időpontjáról és helyszínéről a versenybizottság dönt a helyszínen  
lehetőségek és az időjárás függvényében.   

 
 
 
 
 

SailingPass Race Committee 


