
VERSENYKIÍRÁS 

 
A Biharkeresztesi Modellező Klub megrendezi 2016. június 25-26-án az Ártándi Horgásztó 
területén, az élethű hajómodellek Magyar Bajnokságának nyílt hazai versenyét, a 13. Tó-
Kupát, melyre ez úton szeretettel meghívja a versenyzőket és az érdeklődőket. 
 
A verseny célja:  

• lehetőséget biztosítani a hajómodellezés megismerésére,  
• biztosítani a versenyzési lehetőséget,  

• alkalmat adni szakmai tapasztalatcserére,   
• népszerűsíteni a modellező sportot  

 
A verseny kategóriák:       

• F2 A, B, C (szombat 2 futam, vasárnap 1) 
• F4 A, B, C (szombat 2 futam, vasárnap 1)   
• F-DS (szombat 2 futam, vasárnap 1)   
• F4A-Ifi (szombat 2 futam, vasárnap 1)  

• Hölgyek futama (szombat 1 futam)   
• Éjszakai (szombat 1 futam)  

 
A verseny helyszíne:  
Az Ártándi Horgásztó, vendéglátónk Ártánd Önkormányzata. Kérünk minden vendéget, hogy 
fokozottan védjük környezetünket, a tó élővilágát. A tóban tilos a fürdés, az állatok 
fürdetése, a gépkocsi és egyéb járművek mosása. A tiltás megszegése miatt kiszabott 
pénzbírságot a szervezők nem vállalják át. A horgászengedéllyel rendelkezőknek napijegy 
vásárlásával lehetőségük van horgászásra is. Kérjük, hogy a helyszínre kutyát csak pórázon 
vagy hámon vezetve hozzanak. 
A megközelítéshez egy kis videós segítség itt található: https://youtu.be/wRo4DYf3pQU 
 
A verseny időpontja:    2016. június 25-26. (szombat - vasárnap) 
                                           Megnyitó és futamok szombat 10.00 óra; vasárnap 9.00 óra 
 
A verseny rendezője:    Ignáth Gyula 4033 Debrecen, Szeder u. 16. 

30/415-4651  
fidi99@gmail.com 

 
A verseny főbírója:            László Mihály 
Pályabírók: egyeztetés alatt 
 
Nevezési feltételek:  
Részt vehet mindenki, aki rendelkezik érvényes MMSZ kártyával, a versenyfeltételeknek 
megfelelő hajómodellel, és befizette a versenyrendezési hozzájárulást. A hölgyek 
futamára és az éjszakai futamra MMSZ tagság nélkül és bárki hajójával lehet nevezni. 
 
Versenyrendezési hozzájárulás: 

• Előregisztrációval (2016.06.23-ig a rendező e-mail címén) nevezésenként 1000 Ft 

• Helyszíni nevezés esetén 1500 Ft  
• Ifjúsági korcsoportú versenyzőknek 800 Ft (18 év alatt)   
• Hölgyek futamára és az éjszakai futamra 500 Ft  

 
 
 



Az ifjúsági versenyzők, az F4 kategóriák és a Gőzhajó kategória hajói nem esnek át műszaki 
vizsgán. A hölgyek futamához és az éjszakai futamhoz szintén nem lesz műszaki vizsga. 
  
Az ifjúsági versenyzőknek önálló hajóval kell rendelkezniük, az általuk nevezett hajó más 
kategóriában nem nevezhető. 
 
Kérünk minden résztvevőt, hogy érkezését úgy időzítse, hogy a regisztráció és egy rövid 
megnyitó után a versenyt 10-kor el tudjuk kezdeni.  
A műszaki vizsga lebonyolítására a startok alatt kerül sor.  
A pályán egyszerre két hajó teljesíti a futáspróbát, mely során az áthaladási elsőbbség a startot 
előbb megkezdett hajót illeti meg, az elsőbbséget biztosító hajó időmérése a várakozás idejére 
szünetel. A versenyzőktől fegyelmet és egymás tiszteletben tartását kérjük. 
A verseny módosított pályán zajlik (pályarajz csatolva). A pálya felső IV-es kapuja kap a 
mellékletben látható módon két kiegészítő bóját. A bóják érintése a kapu érintésének számít, a 
három alsó bója közötti elhaladás pedig a kapu kihagyásának. 

 
Szélsőségesen rossz idő esetére a versenyrendezőség fönntartja a jogot arra, hogy a verseny 
főbírájának döntése alapján a modellek megóvása érdekében a futáspróbák számát a jelen 
versenykiírásban meghirdetettektől eltérően határozza meg. 

 
Aki csak egy napra tud jönni és ezt a tényt 2016.06.23-ig a szervező e-mail címén írásban 
előre jelzi, annak lehetőséget tudunk biztosítani, hogy futamait egy nap tudja le. 
 
Szállás:  
A helyszínen lehetőség van sátor állítására, igény esetén a környéken 4.000,- Ft/fő/éj díj 
fejében szállás lehetőségre. A szálláshelyek igényét a szervezők irányába 2016.06.23-ig 
kérjük jelezni. 
 
Ellátás:  
Szombatra és vasárnapra ebédet  1000 Ft/fő/étkezés térítési díj ellenében lehet rendelni. 
Pénteken és szombaton vacsorával, szombaton és vasárnap reggelivel a házigazdák 
kedveskednek a résztvevőknek és kísérőiknek. 
 
A futamok eredményének meghatározása: 

• F2 kategóriák: a két jobbik futam átlaga + a műszaki  

• F4 kategóriák, DS, Ifjúsági: a két jobbik futam átlaga   
• Hölgyek, Éjszakai: a futam pontszáma  

 
Díjazás: Érem és oklevél 
 
Óvás:  
A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 15 
percen belül írásban, 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. Az elutasított óvással 
kapcsolatban panasszal az MMSZ. illetékes fórumához fordulhat az, akinek óvását a 
versenybíróság elutasította.  
A verseny egyéb kérdéseiben a hatályos NAVIGA versenyszabályzat az irányadó. 
 
Mindenkit szertettel várunk: Ignáth Gyula 



 


