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A  14. CAPTAINS CUP 2020  –  navigációs ,  túravitorlás versenyt a verseny 

Szervezőbizottsága szervezi,  melynek horvátországi versenyszervező 

házigazdája:  YACHT CLUB Zadar.  

 

1. A verseny időpontja: 2020. március 28 – április 4. 

 

2. A versenyen részt vehet minden 18. életévét betöltött, érvényes útlevéllel vagy 

személyazonossági igazolvánnyal  rendelkező személy, aki tud úszni és elfogadja a 

versenykiírás szabályait.  

 

3. Hajóosztály:  Bavaria 41 c 

                                  

4. A versenyhajókat skipperek (vagy kapitányok) bérelhetik-foglalják, jelentkezési 

sorrendben a hajó tulajdonosától-charter cégtől egy hetes charter bérlésként, melynek 

közvetítésében a SKIPPERCHALLENGE doo és DP Yachting Zadar  segítséget nyújt.  

 

A versenyen résztvevő hajók nevezési díjai és az egyéni nevezési díjak  a hajók 

2020. március 28 – április 4.  közötti charter és verseny időszakra vonatkoznak. 

   

  Minden skippernek (kapitánynak), azaz hajóbérlőnek, tengeri hajóvezetői vizsgával-engedéllyel    

  (és VHF kezelői vizsgával)  kell rendelkeznie. A Szervezőbizottság ajánlása: minden   

  versenyhajón legalább  két(2) tengeri hajóvezetői jogosítvánnyal rendelkező sportoló   

  tartózkodása az ajánlatos – a nagyobb hajózási biztonság végett.  

 

5. A versenyen való részvételi jelentkezés (hajófoglalás, hajó kiválasztással együtt) – 

időrendi sorrendben történik.  

 

6. A versenyprogram a versenykiírás szerves része. 

7. A versenypálya külön figyelmet érdemlő szakaszai a rajt, a cél, az ellenőrző  pontok 

valamint a kötelező haladási irányok (hajózási haladási irány). A versenypálya szakaszai, az 

ellenőrző pontok  és kötelező hajózási irány a versenyfutam alatt, a kormányosok 

(skipperek/kapitányok) értekezletén kerülnek ismertetésre, de legkésőbb 2020. március 28-

án 24:00 h - ig.   

A versenypályán az ellenőrző pontok virtuális bóják - teresztikus objektumok  is lehetnek. A 

virtuális bóják elhelyezkedését a versenybizottság  navigációs  koordináta rendszer 

segítségével határozza meg és a kormányosok (skipperek/kapitányok)  értekezletén a 

versenypálya kitűzésével azt a versenyzőkkel közli. 
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8. Verseny  pálya:    Iž – Premuda – Silba – Olib – Pašman – Gangaro – Iž 

  

9. A verseny futam több versenyszakaszból állhat. Az időjárási viszonyok valamint a 

biztonságos hajózás miatt a zsűrinek jogában áll a versenypályát rövidíteni avagy a  

versenypályát  megváltoztatni. A verseny alatt  ÉJSZAKAI HAJÓZÁS IS LESZ.  

A verseny (CAPTAINS CUP 2020) győztese az a csapat, aki a VERSENY végén felállított 

célvonalon szabályosan,  elsőként vitorlázik át.  

  

  A versenybizottság a verseny részleteit a futam megkezdése előtt, skipper/kapitányi     

  értekezleten ismerteti. A CAPTAINS CUP-on résztvevő csapat egyben részt vehet az  

  ADRIA KUPA 2020 szigetkerülő versenyen is. Mindkét verseny külön – külön van  

  értékelve – pontozva, viszont  NINCS közös rangsor sem. 

 

 A versenybíró azt a csapatot, amelyik a tiltás ellenére motort használ vagy súlyos 

sportszerűtlen viselkedést tanúsít (ahol esetleg anyagi kárt is okozott) a versenyből való 

kizárással büntetheti.  

Más hajósokon történő baleseti (ember komoly sérülésének elkerülése végett) segítségnyújtás 

miatt a motor beindítását regisztrálni (hajónapló) és kötelezően  a verseny főbírójának  

bejelenteni (engedélyeztetni) kell, majd a baleset-veszély megszűntetése után a főbíró 

engedélyének  megadása után ugyan arról a helyről, ahol a motor indítás történt a csapat 

folytathatja a versengést (motorleállítás után!). 

A fentiek kapcsán leírtak esetleges megtörténéséről a célbaérkezés után legkésőbb 2 órával 

írásban is kötelezően kell tájékoztatni a verseny főbíróját. 

 

 

A 14. CAPTAINS CUP 2020 hivatalos összesített sorrendje  1,2,3,4,5… és így tovább 

helyezés. 

 

 

  A 14. CAPTAINS CUP 2020 versenyhajókon  GPS kísérő rendszer,  készülék  van  beépítve.  

 

  A Versenybizottság (zsűri) vitás esetekben a „GPS kísérő rendszer” által  mért  

  adatokat veszi perdöntőnek, mert a rendszer lejegyzi a megtett hajózási útvonalat, a    

  versenyhajó sebességét, milyen egyenletesen vagy egyenetlenül történik a hajó mozgása a    

  versenypályán stb.    

  A GPS - ek  „letakarása” vagy munkájuknak szándékos megakadályozása – korlátozása a  

  versenyben való pontszámvesztéshez vezethet, e téren a kapitány-skipper felelőssége a  

  verseny főbírójával történő technikai kommunikáció és a GPS rendszer működésének  

  fenntartása. 

 

18. DÍJAK 

 

A szervezőbizottság a hajóosztály első öt(5)  helyezettjét díjazza. A díjakat a 

Szervezőbizottság biztosítja. Különdíjakat a szponzorok a szervezőbizottsággal egyeztetve 

biztosítanak. 

 

19.  A verseny alatt csak a charter cégek által  biztosított vitorlás hajókon levő vitorlák (azok 

is kizárólagosan rendeltetésszerűen) használhatóak. A versenyhajókon nagy- és orrvitorla, 

valamint egységes genakker / blister  található. A genakkereket /blistereket a charter 

hajók bérleti díjai tartalmazzák.   
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   24.  Szponzorok-reklám: 

   A vitorlásversenynek több szponzora, támogatója is lehet. A szponzorokkal történő     

   megállapodás  a Szervezőbizottság kizárólagos joga. A résztvevők a verseny teljes    

   ideje alatt a vitorlás hajókon (hajótest, cockpit, achterstag stb.) és azok  

   segédeszközein csak a Szervezőbizottság által engedélyezett reklámfeliratokat és  

   egyéb reklámanyagokat helyezhetik  el.  

 

   A verseny közös rendezvényein (díjátadás, kollektív fotózás stb.) a versenyzőknek  a  

   Szervezőbizottság által biztosított pólókban kell megjelenniük, más helyzetekben a saját  

   egyen-öltözéküket  használhatják. 

    

   Minden versenycsapatnak lehet saját szponzora, mentora. Előre bejelentett csapat  

   szponzor, mentor reklámozása  külön szerződés megkötésével és a reklámfelületek  

   használati díjának (450,- EUR/hajó) kifizetésével lehetséges. A reklámfelületekről  

   szóló külön szerződést a verseny Szervezőbizottságával a versenycsapat kapitánya köti meg. 

 

  A  14. CAPTAINS CUP – 2020  kiemelt szponzorai: 

 

    - TORETE d.o.o. Zadar 

    - iData Magyarország 

    - Heidrich pincészet Tokaj 

    - SKIPPERCHALLENGE doo   

    - A  Tengeri Lovagok Társasága – különdíj  

  

 25.  A versenyzők a vitorlásversenyen saját felelősségükre vesznek részt. A 

Szervezőbizottság semmilyen felelősséget nem vállal, ha a versenyzők kárt, vagy balesetet 

idéznek elő a verseny előtt, alatt és után, mint hajójukkal, mint más hajókkal, vagy 

hajótartozékokkal, illetve harmadik személlyel szemben. 

 

 

 

14. CAPTAINS CUP - 2020       
                                                                                      Hovanec Zoltán – verseny alapító- 

Szervezőbizottság elnök                  

                                                                                                     mobil: 06 / 70 424 9 111   

  

 

www.captains.hu;                                                                              

1211 Budapest, Weiss Manfréd út 2.                                                       

E-mail: info@captains.hu;mobil:06 /70 600 5605 

http://www.captains.hu/
mailto:info@captains.hu;mobil:06

