VERSENYKIÍRÁS
A Magyar Modellező Szövetség, és a Szegedi Modellező Egyesület megrendezi 2018. május 12.-én a
Pécsi Balokány-ligeti tavon az élethű hajómodellek Magyar Bajnokságának nyílt hazai versenyét, a
Balokány Kupát F2-A-B-C, F4-A-B-C Gőzhajó, és Ifjúsági kategóriákban, melyre ezúton szeretettel
meghívja a versenyzőket és az érdeklődőket.
A verseny helyszíne: Pécs, Balokány-ligeti tó.
A verseny időpontja: 2018. május 12. (szombat)
A műszaki bírálatok kezdete: 10.00 óra
A verseny rendezője: Király Béla, Pécs, Rigó utca 10. Telefonszám: 0620/382-86-35
E-mail cím: /Nevezés/
balokanykupa@gmail.com
A verseny főbíroja: Dr. Hűvös Ferenc
Pályabíró: Dr. Hűvös Ferenc, Nemes Gábor
Szükség szerint a főbíró más bírói vizsgával rendelkező bírót is felkérhet a műszaki bírálatok, vagy a
futambírálatok elvégzésére.
Nevezés: 2018. május 09. 18.00 óráig A nevezés elektronikus levélben történik a főrendező e-mail
címére. Minden beérkezett nevezés 12 órán belül visszaigazolásra kerül. Amennyiben nem érkezik
visszaigazolás, akkor kérem megismételni az e-mail címre, vagy telefonon jelentkezni.
Nevezéshez szükséges adatok: Amennyiben a versenyző szerepel a Regiszterben:
Versenyző neve, kategória, hajó neve.
Amennyiben a versenyző nem szerepel a Regiszterben:
Versenyző neve, Versenyző klubja, MMSZ tagsági igazolvány száma, kategória, hajó neve, hajó
szélessége, frekvencia
Versenyrendezési hozzájárulás:
Előnevezéssel hajónként: 1000 Ft
Helyszíni nevezéssel hajónként: 1500 Ft
A verseny kezdési időpontja: 2018. május 12.-e 10.00 óra
Kérjük a versenyzőket, hogy mindenki olyan időpontban érkezzen meg, hogy a műszaki vizsga kezdési
időpontját egy rövid megnyitó után be tudjuk tartani.
A műszaki vizsga lebonyolítására a startok alatt kerül sor.
A versenyen, az egy napon megrendezett futamok miatt a pályán egyszerre több hajó teljesíti a
futáspróbát, a versenyzőktől fegyelmet és egymás iránti tiszteletet kérünk. A futáspróba során az
áthaladási elsőbbség a startot előbb megkezdett hajót illeti meg, az elsőbbséget biztosító hajó

időmérése a várakozás idejére szünetel. Az áthaladási elsőbbséget, a futáspróbát értékelő bíró
utasításai szerint kell biztosítani.
Fontos: Az ifjúsági versenyzők, az F4-A, és a Gőzhajó kategória hajói nem esnek át műszaki vizsgán, a
végső pontszámot a két futáspróba eredményének összege adja meg.
Az ifjúsági versenyzőknek önálló hajóval kell rendelkezniük, az általuk nevezett hajó más
kategóriában nem nevezhető.
Szélsőségesen rossz idő esetére a versenyrendezőség fenntartja a jogot arra, hogy a verseny
főbírojának döntése alapján, a modellek megóvása érdekében, a futáspróbák számát a jelen
versenykiírásban meghirdetettektől eltérően határozza meg.
A verseny díjazása:
I. hely: Serleg, érem, oklevél.
II-III hely: Érem, oklevél.
Óvás:
A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 15 percen
belül írásban, a főbírónál kell bejelenteni 2500 forint óvási díj megfizetése, és a szabálytalanság
bizonyítására alkalmas adatok, tanúk megnevezése mellett.
A versenybíróság az óvást haladéktalanul elbírálja, és alapos óvás esetén 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.
A kikötési manővert minden kategória hajóinak az 50 cm oldalhosszúságú mérőnégyszögben kell
teljesíteniük.
A verseny helyszínének megközelítése:
- 7622 Pécs, Zsolnay Vilmos út 12
A város keleti irányából (Budapest felől érkezők) a 6-os főúton haladva a Zsolnay
Porcelánmanufaktúrát elhagyva, baloldalon a főút mellett találják a tavat, közvetlenül a Kodály
Központ szomszédságában. A balra lekanyarodás közvetlenül nem lehetséges, csak tovább haladva,
megfordulva a szembe jövő irányból érkezve oldható meg.
A nyugati irányból (Szigetvár felől) szintén a 6-os főúton a Tudásközpont és a Kodály Központ után
helyezkedik el közvetlenül a tó.
A parkolás a tónál korlátozott, ezért kérjük, hogy a mellette lévő Kodály Központ parkolóját vegyék
igénybe.
Térkép

A rendezvényen mindenki csak saját felelősségére vesz részt.
A szervezők nem vállalnak felelősséget az esetleges balesetekért, károkért.

Mindenkit szertettel várunk, és minden versenyzőnek eredményes felkészülést, és sikeres
versenyzést kívánok:
Király Béla
Főszervező

