
VERSENYKIÍRÁS 

 

A Gyomaendrődi Székely Mihály Modellező és Sportklub 16. alkalommal rendezi meg az F-2 

hajómodellek versenyét. 

 

A verseny ideje: 2016 augusztus 27-28. 

 

Versenykategória:  F-2 A,B,C; F-4 A,B,C; DS, Ifjúsági és közkívánatra női és éjszakai kategória. 

 

Verseny célja: lehetőséget biztosítani eredmények és minősítési szintek elérésére. Sportbaráti 

kapcsolatok ápolása. 

A bajnoki futamban csak annak az eredményét regisztráljuk, aki rendelkezik:  

2016 évre érvényes MMSZ tagsággal, amit a versenyen ellenőrizni fogunk, így kérünk 

mindenkit, hogy hozza magával az MMSZ kártyáját. 

 A női és az éjszakai kategóriában nem szükséges az MMSZ kártya és bárki hajójával lehet indulni. 

Ebben a kategóriában 500 Ft a nevezési díj. 

 

Főrendező: Giricz Lukács 

 

Tiszteletbeli Főbíró: Decsi Ferenc 

 

Főbíró: László Mihály 

 

A verseny egy bérelt üdülőterületen kerül megrendezésre /volt Béke Mgtsz faház/. A területen 

sátorozási lehetőség van, a lakókocsival érkezőknek áramot biztosítunk. A versenypálya a 46-os 

Fő útról közelíthető meg /olajosok útja/, táblák, az aszfalton színes „F2 felirat és nyíl” fogják jelezni 

az útirányt.  A Budapest felől érkezők a település előtt jobboldalon találják a leágazást. Figyelem: a 

körös gátján és a mellette lévő úton csak engedéllyel lehet közlekedni a 2005-ös vízügyi törvény 

szerint. Ezért kérünk mindenkit, hogy csak a kitáblázott útvonalon közlekedjen, ellenkező esetben a 

büntetést mindenki maga viseli. 

A víz minősége fürdésre alkalmas, de csak az úszni tudók részére, mert a víz mély. A 18 éven 

aluliaknak kötelező a mentő mellény, amit a rendezőség biztosít. 

A területhasználati díj 1000 Ft/nap/fő 

Nevezési díj: felnőtt 1100 Ft, ifjúsági, női, éjszakai 600 Ft 

Az idei évben technikai okok miatt előnevezésre még nincs mód, nevezni a szokásos módon 

szombaton 9 órától 10 óráig lehet. 

Szombaton és vasárnap ebédet biztosítunk a versenyzők és hozzátartozójuk számára /díjmentesen/. 

 

Az ifjúsági az F4A, a DS, a női kategóriában nincs műszaki. Az ifjúsági az F4 A,B,C a DS, a női 

kategóriában két futam van, itt a két futam átlaga adja a végeredményt. Az éjszakai kategóriában 

szintén nincs műszaki, és csak egy futam lesz. Az F-2 A,B,C kategóriában három futam lesz, a 

három futam összege + a műszaki osztva kettővel = a végeredmény. Az F4 B,C kategóriában a két 

futam átlaga + a műszaki = a végeredmény. 

 

A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 15 percen 

belül a Tiszteletbeli Főbírónál kell bejelenteni írásban, 2500 forint óvási díj megfizetése mellett. A 

versenybíróság az óvást haladéktalanul elbírálja, és alapos óvás estén a versenyeredményt 

megváltoztatja, az óvási díjat, az óvást bejelentőnek visszafizeti. 



 

 

 

 

 

 

A versenypálya egyéni építésű  pálya (pályarajz csatolva). 

 

A verseny kezdési ideje: szombat 9 órától nevezés, 10 órakor megnyitó és az 1 start. 

Szombat: 

10 órától: Ifjúsági I futam 

                F-4 A    I futam 

                F-4 B    I futam 

                F-4 C    I futam 

                DS        I futam 

                F-2 A    I futam 

                ebéd 

                F-2 B     I futam 

               F-2 C     I futam 

               női         I futam 

              F-2 A     II futam 

              F-2 B     II futam 

              F-2 C     II futam 

              Éjszakai (csak 1 futam lesz) 

 

Vasárnap: 

09 órától: Ifjúsági II futam 

                F-4 A     II futam 

                F-4 B     II futam 

                F-4 C     II futam 

                DS         II futam 

                női         II futam 

                F-2 A     III futam 

                ebéd 

                F-2 B     III futam 

                F-2 C     III futam   

                Eredményhirdetés 

 

 

Szálláslehetőségek: 

- A verseny helyszínén sátor, faház (korlátozott számban) 

- A településen a megszokott szálláshelyeken 

- Új: Endrődön a Szent Antal Szálláshelyen 10 ágyas férfi és 8 ágyas női hálószobák vannak. 

Díjai: Felnőtt 2000 Ft+350 Ft (IFA)/fő/éjszaka 

          Diák 1400 Ft/fő/éjszaka 

Elérhetőség: Blaskó János: 06-20-807-3258, vagy szentantalszallashely@gmail.com 

 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk: Versenyrendezőség 

 


