Borregatta – Pezsgőregatta
2022 versenykiírás
A Borregattára - Pezsgőregattára azon, szervezetek, cégek (borászatok,
pincészetek, oktatási intézmények, kereskedések, vendéglátó egységek, bor médiával
foglalkozó kiadványok, tv, rádióműsorok képviselői, stb.) indíthatnak hajót, akik a
borász szakmához, a borhoz kapcsolódó termelésben vagy szolgáltatásban
tevékenykednek. Alapfeltétel, hogy minden nevezett hajón legalább 1 fő a nevezett
cég képviselője legyen, a legénységre vonatkozóan azonban további megkötést nem
tesz a szervező. A hajók a nevező cég nevében vesznek részt a versenyen
Borregatta - Pezsgőregatta célja
A nemes versengés célja, hogy egy balatoni verseny alkalmával a Borász és a Hajós
társadalmat közelebb hozza egymáshoz,és közben magas színvonalú parti
eseményekkel szórakoztassa a rendezvényre érkezőket.
A korábbi években (2011-2012-2013.) 3 alkalommal került megrendezésre a
Borregatta mint Társasági esemény.
2022-ben az előző évekhez képest bevonjuk a pezsgőkészítőket, valamint
az elektromos hajózás szerelmeseit is. A tapasztalatok alapján a Borregatta
nemcsak egyike a balatoni vitorlásversenyek szokásos rendjébe illeszkedő
amatőr vitorlásversenyeknek, hanem a borral, pezsgővel dolgozó számos
szakterület találkozásának közös kötetlen ünnepe, Társasági eseménye.
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Helyszín
A rendezvénynek, illetve a versenynek otthont adó helyszín a 2022-ben megújult
Balatonfői Yacht Club. A Yacht Club rendelkezik az eseményhez szükséges
mindennemű infrastruktúrával, amely biztosítja a verseny, valamint a társasági
esemény magas színvonalú megszervezését, a Balatonfői Yacht Club területén
szálloda és étterem is működik. www.bfyc.hu
Szervezés a vízen
Rendezvény szervezője: Projekt Profil Kft.
Versenykiíró: Projekt Profil Kft.
Verseny helyszíne: BFYC- Balatonkenese, Főnix tér 3.
Versenyszervező: Madarász Zoltán
Dátum: 2022. június 24-25-26.
Versenynap: 2022 Június 25.
Nevezés feltételei
A regattára azon szakemberek, szervezetek, cégek (borászatok, pincészetek, oktatási
intézmények, kereskedések, vendéglátó egységek, bor médiával foglalkozó
kiadványok, tv, rádióműsorok képviselői, stb.) nevezését várjuk, akik a borász
szakmához, a borhoz kapcsolódó termelésben vagy szolgáltatásban tevékenykednek.
Alapfeltétel, hogy minden nevezett hajón legalább 1 fő a nevező szakmai szervezet
képviselője vagy olyan magánszemély legyen, aki kapcsolatban van a fentiekben
felsorolt tevékenységekkel. A hajó személyzetére egyéb megkötést nem tesz a
szervező.
A hajók a nevező cég vagy szakmai szervezet nevében vesznek részt a
versenyen.
Nevezés
1. Online: http://borregatta.hu/nevezes
https://docs.google.com/forms/u/0/
info@borregatta.hu
Helyszíni nevezés: 2022. Június 24. 16:00-tól 20:00-ig
2022. Június 25. 8:00-tól 9:00-ig
BFYC emeleti iroda - „ Nevezési iroda”
Nevezési díj: Hajónként: Bruttó: 50 000.- Ft
Személyenként: Bruttó: 12 000.- Ft
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Személyenkénti nevezési díj megfizetése magába foglalja a versenypólót, a
kóstolópoharat, a június 25. gálavacsorán való részvételt, valamint az összes vízi és
parti rendezvényen való részvétel lehetőségét.
Díj megfizetése
Előre utalással, vagy személyes nevezés esetén a helyszínen, készpénzben.
Projekt Profil Kft.
CIB Bank Zrt: 10700392 69127452 51100005
Közleményrovatba a csapat nevét szükséges feltüntetni, valamint a nevezett létszámot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy online nevezés esetén is szükséges a
versenyirodában megjelenni, rajtszám, versenypólót stb. átvétele miatt.
A Borregattára – Pezsgőregattára akár több hajót is nevezhet minden olyan cég,
szervezet, vagy magán személy, amely tevékenységében a borhoz kötődik (termelő,
kereskedő, borászati anyaggyártó, vendéglátó, média). A hajók a nevező szervezet
nevében versenyeznek, azon a versenyen legalább 1 főnek szervezet képviseletében
részt kell venni. A hajókon a nevező szervezet reklám megjelenése nincs korlátozva. A
hajók vezetőjére a vonatkozó jogszabályok irányadóak, érvényes hajóvezetői engedély
szükséges. A legénység tagjaira ez a megkötés nem vonatkozik. A versenyen résztvevő
hajóknak érvényes felelősség biztosítással kell rendelkezni.
Résztvevők
A versenyen a vitorlás hajó, valamint az elektromos hajók futamai együtt rajtolnak, de
más irányú pályán versenyeznek. A futamok külön értékelésen vesznek részt. Egyedi
értékelésre kerülnek azok a hajók, amelyeknek a kapitánya(hajóvezetője)
borász. Borásznak tekinthetők azok, akik valamely Hegyközségi nyilvántartásában
szerepelnek.
A nevezett hajók 2022. június 25-én, egy túraversenyen vesznek részt.
Regisztráció: www.borregatta.hu weblapon keresztül online regisztráció,
vagy személyesen a rendezvény helyszínén.
Érvényes nevezést a nevezési díjak 2022. június hó 25. 9:00-ig történő
befizetés esetén tudunk elfogadni.
Nevezési díj: hajónként Bruttó 50 000.-Ft személyenként Bruttó 12 000.-Ft
összeg.
Nevezhető hajók: mindazon vitorlás és vagy elektromos motorral hajtott
hajók amelyek érvényes NKH engedéllyel rendelkeznek. (több testű hajók
nagyobb létszámú nevezése esetén a versenyszervező fenntartja a jogot ,
hogy azokat külön kategóriába értékelje.
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Versenykiírás – versenyutasítás
Amennyiben a nevezett hajó nem rendelkezik az MVSZ általi felmérés alapján Yardstick
számmal, vagy Ys – javaslattal, úgy e hajók büntető Ys számmal lesznek értékelve.
Kivéve, ha a kérdéses hajó (hajótípus) méreteiben azonos a Ys listában már korábban
felmért hajótípussal, ebben az esetben azzal a Ys számmal
Kerül értékelésre.
Minden hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással, melynek
hiánya esetén a hajó nevezését a versenyvezetőség visszautasíthatja.
Hirdetési kategória
Valamennyi hajó jogosult tetszőleges hirdetést viselni mind a hajótesten, mind pedig
a vitorla-felületén azzal a megkötéssel, hogy valamennyi hajó és köteles viselni a
rendezőség által esetlegesen előírt reklámot is. (rajtszám matrica)
Versenyszabályok
A VITORLÁZÁS VERSENYSZABÁLYAI a 2021-2024. évekre = THE RACING
RULES OF SAILING for 2021-2024
VITORLÁS TÚRAVERSENY
Balatonkenese – Siófok - Csopak előtti tóközép forduló – Balatonkenese.
ELEKTROMOS HAJÓS TÚRAVERSENY
Balatonkenese - Alsóörs forduló – Balatonfűzfő - Balatonkenese
Pályamódosítás:
Elégtelen szélviszonyok esetén a rendezőség a siófoki pályajelnél a vitorlásversenyt
befuttathatja.
Pályajelek:
Felfújt színes bóják Siófokon a kikötőtől kb. 500 méterre északra, Balatonalmádiban
a BAHART kikötőtől kb. 1500 méterre délre, Alsóörs Marinától kb. 300 méterre délre
és Balatonfűzfőn a Tobruki strandtól 300 m délre, illetve a Csopaki tóközép jelzés
közelében. A pályajelek balkézről kerülendők.
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Kategóriák:
•
•
•
•
•

Y-I
Y-II
Y-III
Abszolút Borász
Abszolút kategória

A kategóriákat megfelelő számokkal ellátott zászlóval jelöljük.
Rajt jelzések
Figyelmeztető jelzés 5 perccel a rajt előtt: kategórialobogó felhúzása, hangjelzés.
Előkészítő jelzés 4 perccel a rajt előtt: „P” lobogó felhúzása, hangjelzés.
Egy perccel a rajt előtt: „P” lobogó lehúzása, hangjelzés.
Rajt: kategórialobogó lehúzása, hangjelzés.
Ezen rajteljárás során az egypercesben is kívül lehet a versenyző a rajtvonalon, csak
arra kell vigyáznia, hogy a rajtlövés pillanatában a vonal mögött legyen. A korai rajtos
hajó – amelyet egy „X” lobogó felmutatásával és hangjelzéssel jelez a rendezőhajó –
úgy javít, hogy visszavitorlázik a vonal mögé, és szabályosan elrajtol. Nem kötelező a
rendezőhajót vagy a bóját kerülni.
Háromperces szabály
Az előkészítő jelzéstől rajt lövés után 5 percig, vagyis a következő csoport indulásáig
tiltott a spinakker és a genakker használat. Ezen előírás megszegőit a
versenyrendezőség óvástárgyalás nélkül köteles kizárni a futamból (ez a 63.1 szabály
megváltoztatása).
Egyéb rendelkezések
A különböző pályákon mozgó vitorlás és elektromos hajósoknak kerülniük
kell a keresztezéseket. Az elektromos hajók számára vitorlás túraverseny
pályajeleinek megközelítése tilos.
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Óvás
Az óvási szándékról azonnal értesíteni kell az óvott hajót, viselni kell az óvást jelző
lobogót, továbbá a befutásnál be kell jelenteni a versenyvezetőségi hajónál és meg
kell győződni arról, hogy azt tudomásul vették. Az óvást a versenyvezetőségi hajó
kikötését követő egy órán belül írásban kell beadni a versenyvezetőnél.
Az óvástárgyalás időpontját, az óvó, az óvott és a tanúként megidézett vitorlások
rajtszámát a versenyvezetőség a hirdetőtáblán közli. Óvási díj: 3000.- Ft+áfa
Szavatosság kizárása
A versenyen, illetve az azon való részvétellel kapcsolatos, vagy annak folyamán
előforduló, személyi illetve vagyoni károkért a verseny rendezője semmiféle
szavatosságot vagy felelősséget nem vállal.
Értékelés
A túra Yardstick I. II. III. osztályokban, illetve hajóosztályok saját rendszerükben,
amennyiben 5 osztálybeli induló hajó teljesíti a versenyt. Külön kerülnek értékelésre.
Az elektromos hajók hajóméret, illetőleg hajtáslánc teljesítmény alapján kerülnek
értékelésre. A kategóriák kialakítása az elektromos hajók jelentkezésének és mezőny
összetételének figyelembevételével történik.
Díjazás
1-3 helyezettek részesülnek díjazásban
(Együtt érvényes a Magyar Vitorlás Szövetség 2022. évre vonatkozó Általános
Versenyutasításával)

Jó szelet és sportszerű versenyzést kíván a Versenyrendezőség! A
versenyprogram változásának jogát az
Rendezőség fenntartja. A versenyen mindenki a saját veszélyére és
felelősségére hajózik.
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