VERSENYKIÍRÁS
A Magyar Modellező Szövetség, a Szegedi Modellező Egyesület és a Kőkapu Kft.
megrendezi 2014. év május hó 17-18.-án a Kőkapui Vadászkastély mellet lévő „Áfonyás”
tavon az élethű hajómodellek Magyar Bajnokságának nyílt hazai versenyét, a Kőkapu Kupát
F2-A-B-C, F4-A, F4-A Ifjúsági, és Gőzhajó kategóriákban, melyre ez úton szeretettel
meghívja a versenyzőket és az érdeklődőket.
A verseny helyszíne: Kőkapui üdülőkomplexum.
A verseny időpontja: 2014 május 17-18 ( szombat - vasárnap )
A műszaki bírálatok kezdete: szombat 12.00 óra.
A verseny rendezője: Dr. Hüvös Ferenc 6722 Szeged, Klauzál tér 5 ½.
Tel.: 30-919-98-65
A verseny főbírója:
Dr. Kornis János
pályabíró: Dr. Kornis János, Tardi Sándor, László Mihály, Dr. Hüvös Ferenc.
Nevezési feltételek:

Részt vehet mindenki aki rendelkezik érvényes MMSZ kártyával, a
versenyfeltételeknek megfelelő hajómodellel, és befizette a
versenyrendezési hozzájárulást.

Versenyrendezési hozzájárulás: nevezésenként 1000 forint.
A verseny kezdési időpontja: 2014. május 17.-e 12.00 óra. Kérjük a versenyzőket, hogy
mindenki olyan időpontban érkezzen meg, hogy a műszaki vizsga kezdési időpontját egy
rövid megnyitó után be tudjuk tartani, és a vizsga után a startokat 13.00.-kor el tudjuk
kezdeni. A vasárnapi második futáspróba 9.00.-kor kezdődik.
A 9-órai kezdés esetén remény van arra, hogy ebéd után 14 óra körül befejeződik a verseny,
és időben haza tud mindenki indulni.
A műszaki vizsga lebonyolítására a startok előtt kerül sor.
A pályán egyszerre két hajó teljesíti a futáspróbát, a versenyzőktől fegyelmet és egymás
tiszteletben tartását kérjük. 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 30
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.
A verseny egyéb kérdéseiben a 2013. évi versenyszabályzat rendelkezései az irányadóak.
A verseny díjazása: I. hely:
II-III hely:

Hollóházi porcelán, érem, oklevél.
Érem, oklevél.

-2A verseny helyszínének megközelítése:
- Sátoraljaújhelyig a 37 számú főútvonal,
- Sátoraljaújhely után tovább Pálházáig, majd Pálházán balra kell fordulni Kishuta, és
Nagyhuta felé. Kishutára beérve jobbra kell eltérni már a Kemence patak völgyébe
áthajtva a kisvasút sínpályáján, de itt már tábla jelzi Kőkaput.
Fontos tudnivaló:
A helyszínen nincs mobil telefonos térerő, onnan csak vezetékes telefonon lehet telefonálni,
érdemes erről előre tájékoztatni az otthon maradottakat.
Szállás:
A Kőkapu Kft. az üdülőkomplexumban megtalálható turistaszállást biztosítja péntek, és
szombat éjszakára a versenyre érkezőknek, fejenként és éjszakánként 3.000 Ft.-os, diákoknak
1.990 Ft.-os áron. Ebben az épületben 4 darab négyágyas, és 4 darab nyolcágyas hálóhelyiség
található. A gerendaházak hasonló áron állnak a rendelkezésre.
A fenti összegek a reggeli árát nem tartalmazzák.
Ellátás:
A rendezők a versenyzőket szombaton ebéddel várják.
Szombaton este vacsorával kedveskedik a házigazda.
Vasárnapra menű ebédet igény szerint 1.000 Ft. térítési díj ellenében lehet rendelni.
A reggeliről mindenki maga gondoskodik.
A verseny a NAVIGA 2013-as versenyszabályzata, és a korábban elfogadott megállapodások,
valamint a 2009., és 2010. évi Bíróképző Tanfolyamon megismert, és elfogadott szabályok
alapján kerül levezetésre. Bizonyos szabályok 2013. évben lényegesen megváltoztak.
A kikötést szabályosan, minden kategóriában 500 mm-es oldalhosszúságú
mérőnégyszögben kell teljesíteni.
A Gőzhajó, kategória hajói nem esnek át műszaki vizsgán, a végső pontszámot a két
futáspróba eredményének összege adja meg.
Az ifjúsági versenyzőknek is önálló hajóval kell rendelkezniük, az általuk nevezett hajó más
kategóriában nem nevezhető.
Fontos: 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 kerül értékelésre.
Mindenkit szeretettel várunk, minden versenyzőnek eredményes felkészülést, és sikeres
versenyzést kívánok:
Hüvös Feri

