“Ne kérdezgesd, miért nem jobb a világ, az csak időpocsékolás. Ha azt
kérded, hogyan teheted jobbá, arra már van válasz.” (Leo Buscaglia)

Szabadonrepülő modellek
nyílt nemzetközi versenye,
Világkupa és F1H
Euro Challenge forduló

VERSENYKIÍRÁS
A Herendi Modellező Sportegyesület versenyt rendez az F1A, F1B, F1C, F1P, F1Q és F1H
kategóriákban, melyre szeretettel meghívunk mindenkit, aki érvényes FAI licensszel, MMSz
tagsági igazolvánnyal és a szabályzatnak megfelelő modellel rendelkezik.

IDŐPONT: 2019 március 16. (tartaléknap: 2019. március 17.)
HELYSZÍN: Tapolca, Hungary
REPÍTÉSI TERÜLET: Tapolca repülőtér, 46°52'23.94"N 17°24'31.17"E, térkép, FAI táblák
fogják mutatni az utat a főúttól

FŐRENDEZŐ: Kerner Ferenc

FŐBÍRÓ: Kerner Ferenc
FAI ZSÜRI: később lesz kihirdetve
NEVEZÉS: a honlapunkon: jelentkezés , vagy herendimse@hotmail.com
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NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. március 10.
NEVEZÉSI DÍJ: F1A, B, C, P, Q: 30 EUR; plusz kategória és ifi: 15 EUR
F1H: 20 EUR: plusz kategória és ifi: 10 EUR
Késői nevezés és reggeli regisztráció esetén 50 % pótdíjat számítunk fel!!!

FIZETÉS:
Banki átutalás: határideje 03.10. (=nevezési határidő), ezután senki ne indítson átutalást!
Banki adatok:
Számlatulajdonos: Herendi Modellező SE
Bank: MKB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10300002-43714249-00003285
Az átutalás költségét mindenki maga fizeti.
Kérjük a regisztrációs szám (HC2019-XXXX) feltüntetését a közlemény mezőben.
Készpénzfizetés a regisztráción: amennyiben valaki nem tudja elutalni az összeget,
legkésőbb a regisztráción készpénzben is elfogadjuk.

PROGRAM:
Március 15, péntek, regisztráció 16:00-20:00 (“Varjú Fogadó”, Tapolca térkép)
Március 16, szombat, F1A, B, C, P, Q és F1H versenynap
F1A,B,C,P,Q F1H
8:00

- 9:10

1. start

240 sec

240 sec

9:15

- 10:10

2. start

180 sec

120 sec

10:15

- 11:10

3. start

180 sec

120 sec

11:15

- 12:10

4. start

180 sec

120 sec

12:15

- 13:10

5. start

180 sec

120 sec

13:15

- 14:10

6. start

180 sec

14:15

- 15:10

7. start

180 sec

16:15

-

1. fly-off

17:00

-

2. fly-off

Március 16, szombat, 18:30 ünnepélyes eredményhirdetés és bankett

REGISZTRÁCIÓ: 2019. március 15, 16:00-20:00, “Varjú Fogadó”, 8300 Tapolca, Arany J. u.
14. térkép Kérjük, akkor is gyere a regisztrációra, ha átutalással fizettél! Szeretnénk tudni,
hogy megérkeztél, ellenőrizzük az adatokat és minden versenyző ajándékot is kap.
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ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS BANKETT: az eredményhirdetés mellett
szeretettel meghívunk egy kellemes közösségi estre és egy egyszerű vacsorára is. A vacsora
Cordon bleu, vegyes köret, saláta, desszert. Italt mindenki magának vehet.
A vacsora ára 2000 Ft, a nevezési díjjal együtt fizetendő.
A bankettre kérjük a segítők, kísérők és időmérők regisztrálását is!
2019. március 16., 18:30, “Varjú Fogadó”, 8300 Tapolca, Arany J. u. 14. térkép

DÍJAZÁS: minden kategória első három helyezettje tárgyjutalmat és oklevelet kap, az F1A,
B, C kategóriák győztesei pedig egyéves időtartamra elnyerik a Herend Kupa vándordíjat is.
F1A és F1H kategóriában ifjúsági értékelés is lesz. Csapatversenyt is hirdetünk, 3 fő
versenyző bármely kategóriában (akár F1A, B, C, H, Q vegyesen) alkot egy csapatot, de
továbbra is kikötés egy fantázianév minden csapatnak! A csapatnevezést előre,
regisztrációkor, vagy legkésőbb az első start végéig lehet leadni.

VERSENYSZABÁLYOK: minden fordulót és a döntőt is az érvényes FAI sportkódex szerint
bonyolítjuk le. A startidők és a repülési idők az időjárás függvényében változhatnak!

ÓVÁS: a kifogásolt eseményt követő 15 percen belül a főbírónak írásban kell benyújtani 30
EUR óvási díj befizetése mellett.

IDŐMÉRÉS: minden starthelyen hivatalos időmérők lesznek, de kérjük a versenyzők, segítők
közreműködését a korrekt és pontos mérés érdekében. Időmérők jelentkezését várjuk, a
díjazás 6000 Ft

GYAKORLÁS: március 15-én lehetőség van gyakorlásra a szabályok betartása mellett!

FONTOS HELYI SZABÁLYOK
A repítési terület nemzeti park, ezért nagyon fontos, hogy óvjuk a környezetünket és
betartsuk a következő szabályokat!
-

-

-

A ZÖLD, FÜVES TERÜLETRE GÉPJÁRMŰVEL RÁHAJTANI SZIGORÚAN TILOS!
Kizárólag a földúton szabad megközelíteni a kijelölt parkolóhelyet! Az utak meg
lesznek jelölve.
A verseny ideje alatt minden járműnek a kijelölt parkolóhelyen kell tartózkodnia!
MOTOROS JÁRMŰVEL A MODELLEK VISSZAHOZATALA IS TILOS
(MOTORKERÉKPÁR ÉS QUAD SZINTÉN TILTOTT).
A modellek visszahozatala, csak kerékpárral és gyalog megengedett!
A reptéren a kempingezni tilos!
Tüzet rakni és égő (vagy bármilyen) cigarettacsikket eldobni tilos!
Kérjük, ne szemeteljen! Használja a kihelyezett szemétgyűjtőket!
Vegyszert, olajat, bármilyen szennyezőanyagot vagy mosószert tilos a földre önteni!
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A vadon élő állatok zavarása, védett növények, állatok és ásványi anyagok, kőzetek
gyűjtése vagy károsítása szigorúan tilos!
Kérjük, ne másszon át a villanypásztoron, ne zavarja az ott lévő állatokat! Ha oda
száll a modell, kérje segítségünket!

Kérjük a szabályok betartását, hogy legközelebb is használhassuk a területet!

Aki megszegi a szabályokat, azonnal ki lesz zárva!!!
ÉTKEZÉS: egyénileg, a reptéren sajnos NEM lesz büfé
SZÁLLÁS: helyfoglalás egyénileg, szálláslista
HONLAP: minden információ megtalálható: http://herendimodellezose.hu
HIVATALOS NYELV: angol és magyar
VICTOR STAMOV MEMORIAL NAPFELKELTE VERSENY: kora reggel VSM
napfelkelte startok végezhetők. További információ: http://www.vsmsunrise.org

Bármilyen további információért, vagy segítségért keressen minket.
A versenyzők teljes mértékben saját felelősségükre vesznek részt a versenyben.

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

A szervező bizottság nevében:
Ferenc Kerner
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