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Maconka Barátai ’14 Szuperkupa 1. forduló
Nevezők kategóriánként
49 feeder/fenekező
32 úszós
5 gyermek
Szektorok telepítése, a pálya kitűzése
Minden szektor 11 rajthelyből áll, jelölésük betű+szám kombinációval történik. Egy rajthely
10 m széles, ezen belül a rajthelyet azonosító és egyben a versenyző pozícióját kijelölő tábla
középen kerül kitűzésre.
A gáti, 1. sz. nemzetközi versenypályán 6 db (A,B,C,D,E,F) szektor, azon belül 66 db rajthely
kerül kitűzésre a feeder/fenekező és az úszós kategória részére. A pálya 0 m-es kezdőpontja
az A szektor 1. rajthelye. Ezt követően 10 m-enként kerülnek a rajthelyek kitűzésre, majd 110
m-en a B1 rajthely következik, 220 m-en a C1, 330 m-en a D1, 440 m-en az E1, 550 m-en
pedig az F1 pozíció. Végül a pályát a 650 m-es szelvényben az F11 rajthely zárja.
A nyári kikötői partszakaszon 1 db (G) szektor, azon belül 11 db rajthely kerül kitűzésre. A
G1 rajthely esik a legközelebb a homlokgáthoz.
A I. sziget bal és bejárója partszakaszon 1 db (H) szektor, azon belül 11 rajthely kerül
kitűzésre. A H1 rajthely a szigetbejáró első rajthelye.
A gyermekek a VI. tórészlet keleti partszakaszán az 1-5. sz. rajthelyeken versenyeznek, a
számozás a nyári kikötő felől kezdődik.
Valamennyi rajthelyre a gépjármű behajtás biztosított!
A sorsolás menete
A versenyzői igények figyelembevételével kialakított 2014. évi versenyszabályzat alapján egy
szektorba csak úszósok, vagy csak feeder/fenekező technikával horgászók kerülhetnek.
Első körben a fentiek szerint kialakított szektorokba a versenykategóriák telepítését
(5 feeder/fenekező szektor, 3 úszós szektor) a BSHE képviselője a versenyzők jelenlétében
06:00 órai kezdettel sorsolja ki.
Ezen eredmény függvényében a BSHE az adott szektorok szükségtelenné vált szélső helyeit
egyidejűleg kiemeli a sorsolható rajthelyek közül.
Ezt követően a 05:45-ig regisztrált versenyzők számának megállapítására kerül sor.
A második körben először az úszósok, majd a feeder/fenekező technikával horgászók
sorsolására kerül sor.
A sorsolás az adott kategória összes bennmaradó rajthelyéből, egy húzással történik a lezárt
rajtlista szerinti (jelentkezési) sorrendben a szektorra+rajthelyre.
Ezt követően azok helyett, akik neveztek, de időben nem érkeztek meg, a BSHE képviselője
húz helyet.
A kategória sorsolásának lezárásakor az úszósok elindulhatnak a rajthelyekre.
A feeder/fenekező kategória sorsolásának menete megegyezik az úszósok sorsolásával.
A rajthelyekre e versenyzők is csak a kategória sorsolásának lezárásakor indulhatnak el.
A gyermekek sorsolására a kiírás szerint, 06:30 kezdettel kerül sor.
Pontozás
A szektor első egy pontot kap, a második kettőt és így tovább. A nagyobb létszámú szektorok
versenyzői esetében a pontozásnál az itt mérlegeltető, utolsó két helyen végzett versenyzők a
kategória kisebb létszámú szektora utolsó helyének megfelelő pontot kapják, közöttük a
szabályzat szerint első helyen a fogott súly dönt a rangsorban. Az, aki nem mérlegeltet, a
versenyen a kategóriája egészre kerekített átlagos szektor létszáma+2 pontot kap. Az, aki
nevezett, de nem jelent meg, a versenyen a kategóriája egészre kerekített átlagos szektor
létszáma+4 pontot kap.
A gyermekek pontozása a szektoros pontozással megegyező.

