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V E R S E N Y K I Í R Á S  

Az Ózdi Művelődési Intézmények Modellező Köre, az Ózdi Távhő Kft., a Piramis Kft., a 

Spal Kft., a Color Tech ’96 Kft. és Ózd Város Önkormányzata megrendezi az III. Ózdi Távhő 

Kupát, amely a Magyar Bajnokság idei 8. nyílt hazai versenye, melyre ezúton szeretnénk 

meghívni a tisztelt sporttársakat és minden kedves érdeklődőt. 

A verseny helye: Arlói-tó, 3663 Arló, Suvadás út 1. 

A verseny ideje: 2014. augusztus 9. 

 Megnyitó 10 órától. 

A verseny kategóriái: F2-A, F2-B, F2-C, F4-A, F4-B, F4-C, DS és Ifjúsági 

 Egy kategória indításához minimum 3 versenyző szükséges és 

 kérünk mindenkit, hogy hozza magával az MMSZ igazolványát. 

A verseny rendezője: Bolyki Zsolt 

 3600 Ózd, Újváros tér 4. ½ 

 +36-30/562-8652 

 b_zsolti@citromail.hu 

A verseny főbírója: Dr. Hüvös Ferenc (MMSZ-NS106615) 

Pályabírók:  Dr. Kornis János 

 Fejér Károly 

 László Mihály 

 Tardi Sándor   

Nevezési díj:  felnőtteknek: 800.-, további modellek: 500.- 

 ifjúságiaknak: 500.- 

A verseny díjazása: I. hely: dísztányér, érem, oklevél 

 II-III. hely: érem, oklevél 

A tó zárt strand- és kempingterület szálláslehetőséggel, ahova a belépési díjat és a parkolási 

díjat nem kell a résztvevőknek fizetni. 

Megkérnénk mindenkit, hogy olyan időpontban próbáljon megérkezni, hogy a megnyitót 

viszonylag időben meg tudjuk kezdeni, hiszen az önkormányzattól és a helyszínt biztosító cégtől 

is várunk képviselőket, akik megnyitják a rendezvényt. 

A futáspróbát egyszerre két hajó teljesíti, hogy minél gördülékenyebben menjen a 

versenyzés. A műszaki vizsgákat a futamok megkezdése előtt tervezzük. A futamok ideje alatt 

kötelező a rádiócsend, hogy ne zavarjuk egymást. 

A déli órákban egy kis bográcsos ebéddel szeretnénk kedveskedni, amelyet mindenki a 

futamához igazítva fogyaszthat el.  

A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 15 

percen belül a 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. 

Közvetlenül a helyszínen, festői környezetben van szálláslehetőség, amelyről bővebb 

információkat a www.suvadasliget.hu oldalon lehet találni. 

Mindenkit szeretettel várva és sikeres felkészülést kívánva: 

Ózd, 2014. július 11.  

http://www.suvadasliget.hu/
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