Vitorlás hajók sebességi versenye műholdas követéssel

    Balaton 2004. május 1-tõl szeptember 31. 

    A kísérlet célja: a széllel hajtott vízi járművek sebességének mérése, sebességi rangsor felállítása kötetlen vitorlázás keretein belül. 

    Résztvevők: bármilyen vitorlás eszköz, mely 300 perces folyamatos haladásra képes és rendelkezik az adott időszakra érvényes hajózási engedéllyel (mind a hajó okmányai, felszerelései, mind a vízi közlekedés szabályai által előírt feltételek rendezettek, pl. mentőmellény, kísérőhajó, stb.) 

    Motor használata tilos! 

    A kísérlet helye: A Balaton teljes vízfelülete 

    A kísérlet ideje: 2004. május 1.-től szeptember 31.-ig 

    Mérési időszak kezdete: de. 11 óra, vége: 16 óra 

    Rendező: GPS Magazin, Yacht Magazin www.Windsurfing.hu 

    A kísérletre bármilyen vitorlás vízi járművel jelentkezni lehet, mely a fenti feltételeknek megfelel. 

    Nevezés: A nevezők a www.csucskiserlet.hu honlapon, illetve telefonon tudják magukat regisztrálni. A regisztráció egyben a kísérlethez szükséges GPS eszközök igényléséhez is szükséges, melyek Budapesten, az alábbi címeken vehetők át:

- GPS Rendszerek Informatikai Kft.

1137 Budapest, Radnóti M. u. 21/B

Tel: +36-1-237-1370
Fax: +36-1-237-1377
E-mail: info@gpsr.hu 

Cason Mérnöki Rt. 2030 Érd, Velencei út 37 www.cason.hu (06) 23 522-100

Nevezési díj: A kísélet ára 5000 Ft / logger / nap. Sikertelen kísérlet esetén a hibátlan készülék leadása esetén 4000 Ft visszajár a nevezési díjból.

    Loggerek átvétele, leadása: Az eszközök átvétele is és leadása is a fent megjelölt címeken történik. A logger csak azon a címen adható le, ahol át lett véve. A leadás határideje a kísérletet követő második munkanap. Az eszköz leadásának határideje telefonon meghosszabbítható, a hosszabbítás díja 1000 Ft / logger / nap. Késői leadás esetén 5000 Ft / logger / nap díj fizetendő. 

    Lehetőség van arra is, hogy valaki az eszközt folyamatosan bérbe vegye, ebben az esetben a bérleti díj 25.000 Ft/hónap és a bérleti díj tartalmazza az egy hónap alatt levitorlázott teljes útvonal dokumentációját, beleértve az időszak alatti összes csúcskísérletet, függetlenül azok számától. 

    Az elsõ kísérletben résztvevõk a honlapról letölthetik a kísérlet során megtett útvonal térképes animációját. A további kísérletek anyagát 1000 Ft/kísérlet áron CD-n postázzuk. 

    Idõmérés: A kísérlet rajt és célidejét a mûholdas nyomkövetõ eszközben mûködõ óra határozza meg (a mûholdakról érkezõ atomórák által generált jel pontossága nem kérdõjelezhetõ meg). 

    Díjazás: A Balaton leggyorsabb hajója elnyeri a Csúcskísérlet vándorserlegét  és õrzi mindaddig, amíg azt az elkövetkezendõ szezonban meg nem döntik az általa elért átlagsebességet. A hajóosztályok leggyorsabbjai a hajón is elhelyezhetõ emlékplakettet nyernek. A tárgyévi abszolút első helyezett 100.000 Forintos pénzjutalomban is részesül, a Mistral - North Sails Magyarországi képviselete, a Freetime 2000 Kft (1023 p. Árpádfejedelem útja 3-4) jóvoltából. 

    Díjkiosztó: a díjkiosztó időpontjáról és helyéről az érintettek szeptember 30.-án kapnak értesítést.


