2017.08.11-12 Őrült Hajók Versenye
VERSENYSZABÁLYZAT

A versenyt a pénteki sorsolás alapján 2 ill 3 hajóval indítjuk
futamonként. A verseny idei pontozásának fő szemponja az őrültség a
kreativitás a kivitelezés és a sebesség összhangja.
A verseny 1,2,3 helyezettje a zsűri pontozása és az időkeretek alapján.
A zsűri minden tagja 1-10 ig pontot ad a versenyzőknek. Minden zsűritag
táblával felmutatja az általa adott pontszámot a futam végén. A pontozás
aktuális állását a versenyzők egy monitoron követhetik.
A zsűri pontszámai mellett a versenyzők mért időeredményei az alábbi
táblázat szerint lesznek pontozva.
Időeredmény alapján történő pontozás
Helyezés
-5 perc
5-6 perc
6-7 perc
7-8 perc
8-9 perc
9-10 perc
10-11 perc
11-12perc
12-13 perc
13-14 perc

Pontszám
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

A zsűri által adható maximális pontszám (zsűritagonként 10 pont) és az
időtáblázatból kapott pontszám összesítése alapján határozzuk meg az
ŐRÜLT HAJÓK VERSENYÉNEK 1-2-3 helyezettjét.
A facebook-os szavazás nyertese és a leggyorsabb hajó különdíjban
részesül.
A FACEBOOK szavazáshoz a képeket a hajókról már pénteken a
sorszám húzásnál elkészítjük. (vidéki versenyzők amennyiben nem

tudnak a nyitónapra eljönni akkor képet küldhetnek az őrült
létesítményükről ezt ugyanúgy feltesszük a FACE-re)

Nevezési határidő: 2016.08.01. 24:00
Nevező hajók maximális mennyisége 30 db
13:00 Hajószentelés
14:00 Elődöntő
A versenyzők a pénteki előzetes sorsolás alapján kettesével vagy
hármasával indulnak. A versenyzők indítása egy úszó mólóról álló
helyzetből történik a csónaklejárótól. A teljes versenytáv kb. 400m. A
versenytáv felénél a hajóknak egy bóját kell megkerülniük (ezzel pályát
is cserélnek) így a sodrásból adódó különbségek kiegyenlítődnek a
csapatok között.

16:00 A DÖNTŐ
A döntőben a pontozásos verseny alapján az első 5 hajó indul újra
egyszerre. (amennyiben az első 5 hajó közül valamelyik műszaki vagy
egyéb okokból (ITTAS) a döntőn nem tud elindulni akkor a sorban
következő hajó javára lemond vagy lemondhat a döntő futamról)
A döntőben való verseny szintén a zsűri pontozása ill az időeredmény
alapján lesz eldöntve. Ezen pontszámok a már meglévő pontszámokhoz
hozzáadódnak. A verseny győztese a legtöbb pontszámot összegyűjtő
csapat.

Bármilyen nem szabályozott kérdésben a versenybíróság dönt, amit a
versenyzőknek tudomásul kell venniük.
A versenybizottság döntése végleges, reklamációnak helye nincs.

Egyéb információk
a. Őrült hajó építése nem engedélyezett eleve vízi közlekedésre
tervezett eszközből (csónak, kenu, kajak stb)
b. A hajón min. 4; max.6 embernek kell elférnie
c. Hajtás csak emberi erővel lehetséges
d. Környezet szennyező anyag felhasználása az építés során nem
engedélyezett
e. Részvétel csak mentőmellényben (kérjük aki tud hozzon magával)

A nevezési lapok letölthetőek a facebook.com/orulthajok oldalról.
A nevezéseket 2017.08.01. 24:00-ig várjuk a hartaert@gmail.com e-mail
címre, vagy regisztrálj a www.orulthajok.hu illetve a fenti időpontig
leadhatóak a Hartai Duna parton a SÖRKERTBEN.
Mindenkinek ŐRÜLETES hajóépítést kívánnak a SZERVEZŐK☺!!!!
További információk:
06-30-608-40-52
06-30-701-58-58

2017. május 20. Harta

