
VERSENYKIÍRÁS 
 
A Biharkeresztesi Modellező Klub megrendezi 2014. év június hó 28-29 –én, az 
Ártándi Horgásztó területén, az élethű hajómodellek Magyar Bajnokságának nyílt 
hazai versenyét, a Tó-Kupát, melyre ez úton szeretettel meghívja a versenyzőket és 
az érdeklődőket. 
 
A verseny kategóriák: 

- F2-A (szombat 2 futam, vasárnap 1) 

- F2-B (szombat 2 futam, vasárnap 1) 
- F2-C (szombat 2 futam, vasárnap 1) 
- F4 (szombat 2 futam, vasárnap 1) 
- DS (szombat 2 futam, vasárnap 1) 
- Ifjúsági (szombat 2 futam, vasárnap 1) 
- Hölgyek futama (szombat 1 futam) 
- Éjszakai (szombat 1 futam) 

 
A verseny időpontja: 
2014.06.28-29 
 
A verseny helyszíne: 
Vendéglátónk az ártándi önkormányzat horgásztava. Kérünk minden vendéget, 
hogy fokozottan védjük környezetünket. A tóban tilos a fürdés, az állatok fürdetése, 
a gépkocsi és egyéb járművek mosása. A tiltás megszegése miatt kiszabott 
pénzbírságot a szervezők nem vállalják át. 
A horgászengedéllyel rendelkezőknek napijegy megvásárlásával lehetőség van 
horgászásra is. 
 
A műszaki bírálatok kezdete: 
10:00 óra. 
 
A verseny rendezője: 
Ignáth Gyula 
4033 Debrecen, Szeder u. 16. 
30/415-4651 
fidi99@gmail.com 
 
Túróczi Balázs 
5200 Törökszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszki u.90. 
70/523-8827 
balu92@freemail.hu 
 
A verseny főbírója: 
László Mihály 
 
Nevezési feltételek: 
Részt vehet mindenki aki rendelkezik érvényes MMSZ kártyával, a 
versenyfeltételeknek megfelelő hajómodellel, és befizette a versenyrendezési 



hozzájárulást. A hölgyek futamára és az éjszakai futamra MMSZ tagság nélkül és 
bárki hajójával lehet nevezni. 
 
Versenyrendezési hozzájárulás: 

- Nevezésenként 1000 Ft. 
- Ifjúsági korcsoportú versenyzőknek 600 Ft. (18 év alatt) 
- Hölgyek futamára és az éjszakai futamra 500 Ft. 

 
Az ifjúsági versenyzők, az F4 és a Gőzhajó kategória hajói nem esnek át műszaki  
vizsgán. A hölgyek futamához és az éjszakai futamhoz szintén nem lesz műszaki 
vizsga. 
Az ifjúsági versenyzőknek önálló hajóval kell rendelkezniük, az általuk nevezett hajó 
más kategóriában nem nevezhető. 
Szélsőségesen rossz idő esetére a versenyrendezőség fönntartja a jogot arra, hogy a 
verseny főbírájának döntése alapján a modellek megóvása érdekében a futáspróbák  
számát a jelen versenykiírásban meghirdetettektől eltérően határozza meg. Aki csak 
egy napra tud jönni és ezt a tényt 2014.06.14-ig a szervezők e-mail címén írásban 
előre jelzi, annak lehetőséget tudunk biztosítani, hogy futamait egy nap tudja le. 
Amennyiben valakinek szállásra van szüksége, kérjük szintén jelezze a szervezők 
irányába a fenti dátumig. 
 
Étkezési hozzájárulás: 

- Étkezésenként 500 Ft/fő. (Szombaton ebéd és vacsora, vasárnap ebéd.) 
 
A futamok eredményének meghatározása: 

- F2 kategóriák: a két jobbik futam átlaga + a műszaki 
- F4, DS, Ifjúsági: a két jobbik futam átlaga 
- Hölgyek, Éjszakai: a futam pontszáma 

 
Díjazás: 
Érem és oklevél. 
 
Óvás: 
A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől 
számított 15 percen belül írásban, a főbírónál kell bejelenteni 1500 forint óvási díj 
megfizetése, és a szabálytalanság bizonyítására alkalmas adatok, tanúk megnevezése 
mellett.  
A versenybíróság az óvást haladéktalanul elbírálja, és alapos óvás estén a 
versenyeredményt megváltoztatja, az óvási díjat az óvást bejelentőnek visszafizeti. 
Az elutasított óvással kapcsolatban panasszal az MMSZ. illetékes fórumához 
fordulhat az, akinek óvását a versenybíróság elutasította. 
A verseny egyéb kérdéseiben a hatályos NAVIGA versenyszabályzat rendelkezései 
az irányadóak.  
 
Mindenkit szertettel várunk:  Rendezőség 


