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A  VOKE Vörösmarty Művelődési Háza Modellező Köre , és a Magyar Modellező   

Szövetség megrendezi 2012 év  július 28.-án  Görömbölyön a  „Csali” Horgásztavon   

 

                                            „Vörösmarty  Kupa Miskolc „ 

                                            Országos nyílt hazai versenyét 

 

A Vörösmarty Kupát F2A,–B,-C, DS,  F4-A, F4-A Ifjúsági kategóriákban rendezzük meg, 

melyre ez úton szeretettel meghívjuk a versenyzőket és az érdeklődőket.  

 

A verseny helyszíne : Miskolc - Görömböly / Tégla utcai/ „Csali” Horgász tó. 

 

A verseny időpontja : 2012. Július 28. (szombat) 

                                   Megnyitó :                 9,45 óra 

                                   A futamok kezdete : 10 óra. 

 

A verseny célja :        A modellezés  népszerűsítése a  „Csali”  Horgász tavon.  

                                   Lehetőséget biztosítani eredmények és minősítések elérésére. 

 

A verseny főrendezője : VOKE Vörösmarty Művelődési Ház  Modellező Köre. 

A verseny támogatói:     Magyar Modellező Szövetség  

                                           

                                          

                Információk :  Sallai Pál Albert   3535 Miskolc Havas u.13. 

                                                                     Mobil tel.: 06-20-260-15-98 

 

A verseny főbírója :    Dr. Kornis János 

                       Bírók :    László Mihály ,  Tardi Sándor  

              

A verseny kategóriák :  F2-A, F2-B, F2-C,  DS,  F4-A,  F4-A Ifjúsági. 

 

Nevezési feltételek :   A versenyre nevezhet minden modellező, aki megfelelő hajómodellel 

                                   és a 2012. évre érvényes MMSZ tagsággal rendelkezik, s nevezése a                       

                                   versenyszabályzatban előírtaknak megfelel..                                                                                                                                                                                                             

                                    Minden hajó csak egy kategóriában nevezhető. 

 

Versenyrendezési hozzájárulás :  kategóriánként:   felnőtt :  1000 .- Ft. 

                                                                               ifjúsági  :    800 .- Ft.                

 

Értékelés, díjazás kategóriánként :      I. hely :        Kupa, érem és oklevél. 

                                                             II.-III. hely: érem és oklevél. 

 

 
 

 



Kedves Versenyzők! 

  

Az idei évben a részvételi díj tartalmazza az ebédre felszolgált egytálételt és egy ásványvizet. 

A verseny helyszínén további étel, ital, kávé, stb vásárlására lesz lehetőség önköltségen, de 

baráti árakon. 

  

Mindenkit nagy szeretettel várunk az idén is! 

  

 

Fontos tudnivalók:   A verseny kezdési időpontja 2012. Július 28.  9,45 óra. Kérjük a 

versenyzőket, hogy mindenki úgy érkezzen meg, hogy a verseny kezdési időpontját egy rövid 

megnyitó után be tudjuk tartani. A műszaki vizsga lebonyolítására a startok alatt kerül sor. 

 

A műszaki bizottság, valamint a bírók munkáját a verseny alatt minősíteni, kritizálni, és  

arra egyéb sértő módon megjegyzést tenni nem lehet, ez a versenyből történő azonnali  

kizárást vonja maga után.   

A versenyen egy felépített pályán egyszerre két hajó teljesíti a futáspróbát, ezért a 

versenyzőktől fegyelmet és egymás tiszteletben tartását kérjük. (rádiócsend ,  felkészülési 

idők betartása stb.) A futáspróba során az áthaladási elsőbbség a startot előbb megkezdett 

hajót illeti meg, az elsőbbséget biztosító hajó időmérése a várakozás idejére szünetel.  

 

Óvás :  A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 

15 percen belül a főbírónál kell bejelenteni 1500 forint óvási díj megfizetése, és a 

szabálytalanság bizonyítására alkalmas adatok, tanúk megnevezése mellett. 

Az óvást a versenyző, illetve a csapat vezetője jelentheti be. 

A versenybíróság az óvást haladéktalanul elbírálja, és alapos óvás esetén a versenyeredményt 

megváltoztatja, az óvási díjat az óvást bejelentőnek visszafizeti. 

A verseny egyéb kérdéseiben a hatályos NAVIGA versenyszabályzat rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Egyéb információk: 

 

A versenyt Miskolc-Görömbölyön a/ Tégla u.-i/ „Csali” Horgásztavon rendezzük. A 

verseny helyének megközelítése a mellékelt térképek segítségével nagyon egyszerű./ A 

verseny helye   azonos a 2011. évi helyszínnel./ 

A régi 3-as főúton,/illetve M30 Miskolc-Dél / Budapest felől érkezve a város határához, 

közvetlenül az út bal oldalán terül el a Görömböly városrész. A Pesti úton  befelé haladva a 

Cement Művekkel szemben van egy útkereszteződés, itt balra kell fordulni az Erzsébet 

Királyné útjára ,  a térképen piros színnel jelölt útvonalat kell követni a Szolárcsik térig. A 

főúton a keresztezés előtt „ F2 NAVIGA” útbaigazító táblát helyezünk el, hogy a belső 

sávba át tudjanak sorolni. 

A versenyre érkezőknek útbaigazító táblák lesznek az út mellett elhelyezve a verseny 

helyszínéig. Szolárcsik Tér - Tégla utca - Szabó Ervin utca.  A tóparton le lehet parkolni.  

 

A verseny helyszínén most kerülnek kialakításra a szükséges körülmények, ezért tartalék 

akku kell, mert a töltési lehetőségek még bizonytalanok. 

 

Mindenkit szeretettel várunk, minden versenyzőnek eredményes felkészülést, és sikeres 

versenyzést kívánunk : 
                                                                                                

                                                                                                                                        Szervezők               


