
Amatőr Fanatic  Speed verseny Versenykiírása 
 
Szabályok, lebonyolítás 
 
1. Értékelés 
A Sebességi Verseny GPS eredmények alapján kerül értékelésre, egyetlen sebességi paraméter 
egyszeri figyelembevételével, ami az "elért maximális pillanatnyi sebesség"(vmax). A győztes az a 
nevezett versenyző nyeri, aki a megadott dátumok és időpontok alatt a legjobb eredményt éri el a 
versenybiztos által letöltött és hitelesített GPS eredmények alapján, azaz a legnagyobb pillanatnyi 
sebességet produkálja. A versenyzők további sorrendje ezen eredmények csökkenő értékű sorrendbe 
rakása alapján alakul ki. Minden versenyzőnek a legjobb eredményét kell figyelembe venni az 
értékelésnél. A versenyen elindult „profi” (Az elmúlt és az idei évben a Magyar Bajnokság első tíz 
helyezettje) versenyzők eredménye, nem számít bele a verseny végeredményébe.  
  
2. Helyszín, időpont 

2007.09. 8-9. Gárdony 10-18 óra 
 
3. Részvétel 
 
 
• helyszínen befizeti a nevezési díjat (1000,- Ft), 
• regisztrálta magát és GPS-ét a helyszínen a versenybiztosnál, 
• betartja a szörfversenyzés általános szabályait.  
 
 
 4. Nevezés 

A nevezés a helyszínen történik a versenybiztosnál. Minden versenynapon 9:30-kor kezdődik és 17:00 
óráig lehet nevezni. A nevezési díj versenyenként 1.000,- Ft,- Ft/fő. 
 
5. Eredmények közlése 
 
• Az amatõr és természetesen a profi (szövetség tagja) eredmények a www.f2.hu oldalán olvashatók.  
 
6. Lebonyolítás 
Egy versenyző eredményének elfogadáshoz a következő GPS használati feltételeknek kell megfelelni, 
ill. a következő procedúrákat kell a versenyzőnek betartani: 

• Regisztráltatja GPS-ét a versenybiztossal, az aznapi első érvényes menetét megelőzően. 

• A versenybiztos rögzíti a GPS-t a versenyző alkarján. 

• A további aktív időszakban a GPS rögzítésén, elhelyezésén változtatni tilos. Változtatás 
esetén a teljes időszak eredménye törlésre kerül. 

• Maximum 60 percenként a versenyzőnek leolvasásra kell jelentkeznie a versenybiztosnál, aki 
ekkor letölti a GPS-ről az eredményeket és hitelesíti, valamint kétóránként kifüggeszti a 
hirdetőtáblára. Aki 60 percen túl jelentkezik a versenybiztosnál, eredménye automatikusan 
semmissé válik. 

• A versenyrendezőség fenntartja a jogot, hogy a versenyt követő 48 órán belül bekérje a saját 
tulajdonban lévő GPS-eket felülvizsgálatra. Aki nem adja le GPS-ét, eredményét a 
versenyrendezőség törli. 

• Szél limit 10 csomó 

7. GPS bérlés lehetőségei a helyszínen 
A versenyrendezőség korlátozott számban GPS bérlési lehetőséget biztosít a helyszínen. E GPS-eket 
60 perces időtartamokra lehet bérelni. A bérleti díj 1.000,- Ft/60 perc. Amennyiben nincs olyan induló 
a várólistán, aki addig kevesebbet ment az éppen meneteit futó versenyzőnél a kölcsönzött GPS-el, 
akkor a versenyzőnek lehetősége van újabb alkalommal kibérelni a GPS-t. A GPS kiadásoknál mindig 
azok az indulók élveznek előnyt, akik kevesebb alkalommal vették igénybe a szolgáltatást.   

 


