Közhírré Tétetik
A Székesfehérvári Modellező Egyesület és a Magyar Modellező Szövetség megrendezi
A Vreba László Emlékversenyt, az élethű hajómodellek Magyar Bajnokságának nyílt hazai
versenyét, melyre ez úton szeretettel meghívja a versenyzőket és az érdeklődőket.
A verseny Célja:

- lehetőséget biztosítani a hajómodellezés megismerésére
- biztosítani a verseny lehetőséget
- lehetőséget adni tapasztalat cserére, baráti beszélgetésekre
- népszerűsíteni a modellezést

A verseny időpontja:

2018.06.02. ( szombat )
Műszaki bírálatok : a futamok közötti időszakban
Futamok tervezett kezdése: 10.00-tól

A verseny helyszíne:

Székesfehérvári Palotavárosi Déli horgásztó
Parkolás díjtalan

A verseny rendezője:

Fejér Károly, Völgyi László
Mobil: 06-30-600-33-44
archikare@t-online.hu

A verseny Főbírája:
Pályabírák :

Dr Hüvös Ferenc
Nemes Gábor, Fejér Károly, Vreba László, László Mihály

Versenykategóriák :

NAVIGA NS: F2A,B,C F4A,B,C, Ifjúsági, DS ,

Részvételi feltételek: Részt vehet mindenki aki rendelkezik érvényes MMSZ kártyával,
a versenyfeltételeknek megfelelő hajómodellel,
személyesen megjelenik a versenyhelyszínen
és befizette a nevezési díjat.
Nevezni lehet előzetesen a verseny rendezőjénél Email-ben. 2018.05.30. 18.00 Óráig
Felnőtt versenyzők: 1000 Ft
ifjúsági versenyzőknek 800 Ft. (18 év alatt)
A helyszíni nevezés 2018.06.02.10.00 ig, a nevezési díj:
Felnőtt versenyzőknek 1500 Ft
ifjúsági versenyzőknek 1200 Ft
A verseny díjazása: I. helyezett érem, kupa, oklevél
II. helyezett érem ,oklevél
III. helyezett érem , oklevél
Mindenkit nagy szeretettel várunk.
Minden versenyzőnek eredményes felkészülést, és sikeres versenyzést kívánok.
Székesfehérvár, 2018.05.21.

Fejér Károly, Völgyi László
Rendezők

A verseny kezdési időpontja: 2018.06.02.-a 10.00 óra.
Kérjük a versenyzőket, hogy mindenki olyan időpontban érkezzen meg, hogy a versenyt egy rövid
megnyitó után tudjuk kezdeni.
A műszaki vizsga a startok ideje alatt lesz.
Kérem, hogy előzetes nevezésekkel segítsétek a szervezők előkészítő munkáját.
A verseny új helyen a Palotaváros Déli horgász tavon, a HOFESZ - szel együttműködve kerül
megrendezésre.
Információ :
http://www.bojlistavak.hu/Palotavasari_tavak
A verseny rendezőség a résztvevőknek délben egytálételt biztosít 500 Ft térítés ellenében.
A wc használata a területen mobil wc-vel megoldott.
Kérem, hogy mindenki aki a versenyt meglátogatja azt tegye úgy, hogy a területen a
horgászokat lehetőleg ne zavarja, s ügyeljünk a rendre és tisztaságra.
Önálló kategóriát akkor tudunk indítani, ha legalább három induló jelentkezik egy kategóriában. Ha
nem lesz legalább ennyi induló, a versenybíróság döntése alapján a versenyző egy másik
kategóriában lesz értékelve.
A versenyen, az idő rövidsége miatt a pályán egyszerre több hajó teljesíti a futáspróbát, ezért a
versenyzőktől fokozott fegyelmet és egymás tiszteletben tartását kérjük.
A verseny ideje alatt a rádió adókat üzemeltetni csak a versenybíróság engedélyével, a frekvencia
jelzők kikérésével lehet.
A verseny során két futam kerül lebonyolításra, amelynek pont átlaga adja a versenyző eredményét.
A verseny a NAVIGA hivatalos versenyszabályzata, és a korábban elfogadott
megállapodások, valamint a Bíróképző Tanfolyamon megismert szabályok alapján kerül
levezetésre.
Az F4 A kategória, és az ifjúsági kategória versenyzőinek a hajói nem esnek át műszaki vizsgán, a
végső pontszámot a két futáspróba eredményének összege adja meg.
Az F2 A, B, C , F4 B, C kategória hajói műszaki vizsgálaton esnek át.
Az ifjúsági versenyzőknek is önálló hajóval kell rendelkezniük, az általuk nevezett hajó más
kategóriában nem nevezhető.
Óvás:
A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 15 percen
belül a főbírónál kell bejelenteni 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 verseny egyéb kérdéseiben a hatályos versenyszabályzat rendelkezései az irányadóak.
A versenyzőket kérem sportszerűen versenyezzenek, a műszaki bizottság és a versenybírók
munkáját ne minősítsék, sértő bántó megjegyzésekkel ne zavarják a versenyt.
Mindenkit szertettel várunk, és minden versenyzőnek eredményes felkészülést, és sikeres
versenyzést kívánok.

Székesfehérvár, 2018.05.21.

Fejér Károly, Völgyi László
Rendezők

