VI. Őrült Hajók Versenye
2019. augusztus 16-17. Harta – Dunapart
Versenyszabályzat
•

A versenyen a hajók a jelentkezők számától függően kettesével vagy hármasával indulnak a „START”
jelzéstől. (csónakleeresztő)

•

A verseny pontozásának fő szempontja az őrültség, a kreativitás, a kivitelezés, az ügyesség, valamint
a sebesség összhangja.

•

A verseny első, második, harmadik helyezettje a háromtagú zsűri pontozása és az időkeretek alapján
dől el. 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 monitoron,
kivetítőn követhetik figyelemmel.

•

A pályán vízállástól függően szlalom és megkerülős akadályokat helyezünk el.

•

A bóják – akadályok érintése 1-1 perces büntetéssel a megkerülős akadály kihagyása 3 perces
büntetéssel jár.

•

Az időmérést akkor állítjuk le, ha a versenyzők áthaladtak a célvonalon, kiszálltak a parton a célnál és
ott a hajó teljes legénysége megitta a „jutalomfalatját” (egy korsó sör vagy fröccs, antialkoholistáknak
víz)!

•

Az időeredmény alapján szintén pontot kapnak a versenyzők (ha pl. 20 versenyző indul, akkor a
leggyorsabb kap 20 pontot a leglassabb pedig 1 pontot).

•

A zsűri által adható maximális pontszám (zsűritagonként 10 pont – pontozás az ötlet, a kivitelezésbe
fektetett energia és a versenyen nyújtott produkció alapján) és az időtáblázatból kapott pontszám
összesítése alapján határozzuk meg az ŐRÜLT HAJÓK VERSENYÉNEK 1-5 helyezettjét.

•

Az elődöntőből ez az 5 csapat jut tovább a döntőbe. Ha a hajójuk, vagy ne adj Isten a legénységük
romokban van akkor felajánlhatja a döntőbe jutás lehetőségét az 6-dik helyezettnek. Több alkalmatlan
hajó esetén mindenki átruházhatja a lehetőséget a sorrend szerint. Az öt hajó a „Pintér” lejáróig
felhúzza a hajóját és innen egyszerre rajtolnak a döntőbe. A döntő versenyen a megkerülős bója
akadály után rögtön a célba eveznek ahol ismét le kell dönteniük az üdítőiket.
Az Őrült Hajók Versenyének győztese az, aki a döntőben először ér célba, majd a legénység teljes
létszáma megissza az italát.
A versenyre jelentkező hajók számától függően a fenti számok is arányosan változnak.

•

A leggyorsabb és a legőrültebb hajó különdíjban részesül.

•

Nevezési határidő: 2018.08.14. 24:00

•

Nevező hajók maximális mennyisége 30 db

•

13:00 - Hajószentelés

•

14:00 – elődöntő kieséses rendszerrel

•

17:00 - döntő

•

A teljes versenytáv kb.300m.

•

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

Egyéb információk
- Őrült hajó építése nem engedélyezett eleve vízi közlekedésre tervezett eszközből (csónak, kenu, kajak,
stb.)
- A hajón min. 3; max.6 embernek kell elférnie.
- A hajók hajtása csak emberi erővel engedélyezett.
- Környezet szennyező anyag felhasználása az építés során nem engedélyezett.
- Részvétel csak mentőmellényben. (kérjük minden versenyző hozzon magával mentőmellényt)
A nevezési lapok megtalálhatóak a hartai Sziget Sörkertben, illetve letölthetők a www.orulthajok.hu oldalról.
A nevezéseket 2018.08.14. 24:00-ig várjuk a hartaert@gmail.com e-mail címre, vagy a fenti időpontig a hartai
Sziget Sörkertben.
Mindenkinek ŐRÜLETES hajóépítést kívánnak a SZERVEZŐK!!!!
További információk:
Szöllősi Rafael
06-30-437-06-97
Hinkel Tamás
06-30-701-58-58

