
Versenykiírás 
 

II. NYÍRJES KUPA 
 
 

A Balassagyarmati Modellező Egyesület és az Őrangyal Gyógyszertár Romhány, megrendezi az 
élethű hajómodellek Nemzeti Bajnokságának nyílt versenyét, amelyre szeretettel meghívom a 

versenyzőket, családtagokat és az érdeklődőket. 
 
 

A verseny célja: Az elmúlt évben sikeresen vizsgázott helyszínen versenyzési lehetőség 
                              biztosítása, tapasztalatok szerzése, sportbaráti kapcsolatok ápolása. 
 
Időpont:  2017. június 24. (szombat)  
 
Megnyitó: 9.50 óra  
 
Kezdés:     10.00 óra  
 
Helyszín: Balassagyarmat – Nyírjes 2. számú tó 
 
Megközelítés: A versenykiírás részét képező 1. számú melléklet szerin 
 
Étkezés:            A versenykiírás részét képező 2. számú melléklet szerin 
( Az 1. és 2. számú mellékletben lévő információk miatt kérjük a kiírás utáni részeket is elolvasni! ) 
 
Kategóriák: F2-A, F2-B, F2-C, F4-A, F4-B, F4-C, DS, Ifjúsági 
 
Pálya: NAVIGA szerint 
 
Főrendező: Gere József  
         2660 Balassagyarmat Jókai út 33. 
         Telefon: 06-30-9411 485 
Elsődleges   e-mail cím:                             gerej60@gmail.com 
( A nevezéseket erre kérem küldeni! ) 
Másodlagos e-mail cím:                            gerejo@fibermail.hu 
 
Főbíró: Bolyki Zsolt 
 
Pályabírók: dr Hüvös Ferenc, dr Kornis János, Tardi Sándor 
 
 

mailto:gerej60@gmail.com
mailto:gerejo@fibermail.hu


Nevezési feltételek: Részt vehet mindenki, aki rendelkezik érvényes MMSZ tagsági  
                                      kártyával, a versenyfeltételeknek megfelelő hajómodellel, és  
                                      befizette a versenyrendezési hozzájárulást.  
                                      Külföldi indulóknál az MMSZ tagság nem feltétel. 
 
Nevezés: 2017. június 21. 18.00 óráig 
A nevezés elektronikus levélben történik a főrendező elsődleges e-mail címére. Minden beérkezett 
nevezés 12 órán belül visszaigazolásra kerül. Amennyiben nem érkezik visszaigazolás, akkor kérem 
megismételni a másodlagos 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 
 
Díjazás:                                                  I-II-III. helyezettek serleg, oklevél 
 
A versenyzők számára betartandó helyi szabályok:  
A tó partján két stég áll a versenyzők rendelkezésére. A modellek irányítására és a mérőnégyszög 
műveletére szolgáló stégnél a versenyben lévők zavarásának elkerülése miatt kérjük, hogy a 
modelleket ne itt tegyük vízre, és ne itt emeljük ki, hanem a tó sarkában lévő „úszó” stégnél, 
esetleg a zsilip melletti lépcsőnél!  
A hajó irányítására szolgáló stég teherbírása korlátozott! Kérjük, hogy azon legfeljebb két 
versenyző, és a starthely vezetőn kívül más ne tartózkodjon!   
A stég járófelületén bejelölt sárga-fekete mezőn kívül tartózkodni tilos!  
A két stég közti partszakasz több helyen is megcsúszott, ezért a beomlás veszélye miatt itt a víz 
közvetlen közelében tartózkodni tilos!   
A fentiek be nem tatásából eredő balesetekért a rendező felelősséget nem vállal!  
  
Egyebek:  
A versenyen, az egy napon megrendezett futamok miatt 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. A hajók nagy 
sebességkülönbsége esetén ettől a Starthelyvezető eltérhet. 
A műszaki vizsga a megnyitó után történik. Az F4-A, az Ifjúsági, 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 
főbírájának döntése alapján a modellek megóvása érdekében a futáspróbák számát a jelen 
versenykiírásban meghirdetettektől eltérően határozza meg.  



 
Óvás:  
A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 15 percen 
belül írásban, a főbírónál kell bejelenteni. 
5000 forint óvási díj megfizetése, és a szabálytalanság bizonyítására alkalmas adatok, tanúk 
megnevezése 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 
rendelkezései az irányadóak. 
 
Nyilatkozat: A Rendező a Magyar Modellező Szövetséggel a verseny megrendezésére  
                       Megbízási szerződést kötött.   
 
Egyéb díjazás: 
 
A verseny keretén belül két külön kategóriában a hajómodellek esztétikai értékét, megjelenését és 
elkészítésük minőségét a hivatalos versenybírói gárdától független testület is értékeli. 
 
Kategóriák:   Hadi hajók 
                        Polgári célú  hajók  
 
Bírálók:         A Főtámogató kijelölt munkatársai, akik a versenyzőnek hajó kategóriánként csak  
                       egy hajóját értékelik. 
 
Díjazás:        A Főtámogató által felajánlott díjak 
 
Óvás:            A Rendező óvást nem fogad el. 
 
 
 
 
                                                   Mindenkit szertettel várunk!  
            A versenyzőnek eredményes felkészülést, és sikeres versenyzést kívánunk! 
 
 
 
                          Bolyki Zsolt                                               Gere József 
                               főbíró                                                     főrendező 
 
 
                         Szakács László                                          Bernáth István           
                      technikai rendező                                             erdész     
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

II. NYÍRJES KUPA 
 

1. számú melléklet 
 
 
 

                                   A verseny helyszínének megközelítése 
 
 
GPS koordinátái:  Észak 48,05112  
                                 Kelet 19,27616 
 
 
Másképpen:          Észak 48 fok 3 perc 4 másodperc 
                                 Kelet 19 fok 16 perc 34,2 másodperc 
 
 
 
Budapest felől, és azon keresztül vezető irányokból érkezők:  
 
Első lehetőség: 
Az M0-ás körgyűrűn és az M2  autóúton Vácig, majd a 2. számú főúton a Rétság után lévő körforgalomig, amit 
a 2. kihajtón kell elhagyni a 22. számú főút felé Balassagyarmat Szécsény Salgótarján irányban. ( Csak 
ismétlésképpen, az első kihajtó vezet Bánkra.)  
A körforgalomtól 23 Km-re van Balassagyarmat. A városba beérve balról egy Lidl áruház, jobbról négy 
emeletes szocreál házakból álló lakótelep lesz látható. A védett 22-es számú út a lakótelep végén 
derékszögben balra kanyarodik az elkerülő útra. A versenyre érkezőknek egyenesen kell tovább haladni a 
város fő utcáján, ezért elsőként át kell haladni egy vörös térkőből készült fekvő rendőrön, amely az országos 
átlagnál magasabb, ezért tempós áthajtás esetén az autó alja biztosan fennakad rajta. Tovább haladva 
beérünk a város díszburkolatos fő terére. Ennek elején ismét egy térkőből készült rámpaszerű útszakaszra kel 
felhajtani, majd a - korabeli hangulat kedvéért az út bazalt kockakő burkolatot kapott- főtéri részen áthajtani. 
Ezen a szakaszon 30 Km/óra sebességkorlátozás van, amit a területet figyelő hat kamera miatt is érdemes 
betartani, továbbá olyan rossz minőségűen rakták le a köveket, hogy ezen gyorsabban haladni merénylet az 
autó ellen. A balra lévő Főplébánia templomnál véget ér a kockakő, és kb, 200 méret hosszban  
aszfaltburkolatú utca rész következik. Elérkezünk egy jobbra nyíló utcatorkolathoz. Tájékozódási pont a jobbra 
szemben lévő Ipoly áruház. Az utca torkolat előtt gyalogátkelő van, ami a más ismert vörös térkőből készült 
fekvő rendőr. A gyalogátkelőnél forgalomirányító lámpa működik, és a tetején van egy Stop tábla. Három eset 
lehet: működik, sárga villogóra van kapcsolva, ki van kapcsolva. Akárhogy is van, nekünk jobbra be kell 
kanyarodni az utcába, amelyet Kossuth Lajosnak hívnak. Azt figyelembe kell venni, hogy a befordulás védett 
útra történő ráfordulási manőver. Haladunk az utcán, ami enyhén emelkedni kezd. A legmagasabb pontján 
tájékozódási pontként az evangélikus templom, amely faragott homokkő támfallal körülvett kisebb dombon 
áll. Tovább haladva elérjük a vasútállomás teljes csapó rudas sorompóját. Ezen áthaladva ismét emelkedik az 
utca - innen már Leiningen Károlynak hívják- és elérkezünk egy körforgalomhoz. Itt jobbra az első kihajtón a 
Nyírjesi útra fordulunk rá. Ezen végighaladva elhagyjuk a várost, majd a város vége tábla után kb 400-450 



méterre jobbra van a nyírjesi bekötő út. Erre ráfordulva, az enyhén emelkedik, majd egy balos derékszögű 
kanyar következik, innen az út lejt, majd ismét emelkedik, és egy jobbos derékszögű kanyarba érkezünk. Ezen 
befordulva az üdülő falu Fenyves út nevű fő utcájára érünk. Ezen haladunk addig, amíg bal oldalt egy táblát 
meg nem látunk egy utca torkolatnál „Füvészkert, vadaspark” felirattal. Itt az útburkolatra fel lesz festve, hogy 
F2 és egy balra mutató nyíl. Ez a Kócsag út, bár nincs kiírva a neve. Erre befordulva, az utca lejt. Jobb oldalt 
aszfaltozott parkoló helyek vannak, akinek nem szükséges az autó közelsége, ide vissza lehet hozni. Az utca 
végén jobbra kanyarodunk, az út földes burkolatra vált, és néhány méter után egy kis csomópontba érünk. 
Szemben már látható a 3. és 4. számú tó. Balra kanyarodva pedig szemben meglátjuk a verseny helyszínét. 
Második lehetőség:  
A lakótelepnél,- ahol a 22-es út balra kanyarodik-, nem megyünk egyenesen a fő tér felé, hanem jobbra 
lekanyarodunk a 22-útróll. Itt is egy magas fekvőrendőrön kell átmenni, és az Ady Endre utcába jutunk. Ezen 
haladunk végig. Két útkereszteződésen kell átmenni, amelyek vörös térkőből kirakott fekvőrendőrös lassítók. 
Elérkezünk az utca végén lévő Stop táblához. Tájékozódási pont balra a Szent Imre Keresztény iskola modern 
épülete, jobbra a honvéd laktanya. Az iskola miatt az utca torkolatban gyalogátkelő van felfestve, és mindkét 
oldalon az utca sarkon a járdát korlát határolja. Az utca torkolatnál Stop felirat van felfestve az útburkolatra. 
Jobbra kifordulunk, és már látjuk szemben a vasúti átjáró sorompóját. Az előbbiekben leírtak szerint haladunk 
tovább. 
 
Salgótarján felől érkezők:  
A városba beérve a Rákóczi fejedelem útján haladunk a körforgalomig, amiből a második kijáraton hajtunk ki, 
vagy is egyenesen haladunk az utcán tovább. Következik egy gyalogos átkelőt biztosító forgalomirányító 
lámpa, majd elérünk az Ipoly áruházig. Itt is egy forgalomirányító lámpa van. Ez is úgy működhet, ahogy a 
Budapest felől érkezőknek leírtam. A lényeg, hogy balra kell befordulni a Kossuth Lajos utcába. A kanyarodó 
útirány a védett irány, de ezzel sokan nincsenek tisztában, ezért nagyon figyelni kell. Innen az út ugyan az, 
mint a Budapest felől érkezőknek. 
 
Szlovákia felől érkezők:  
 
A határt átlépve a körforgalmat a második kijáraton a városba vezető úton hagyjuk el. Jobbra tájékozódási 
pont a Tesco áruház. Végig haladunk a Mikszáth Kálmán utcán a körforgalomig, amit az első kihajtón hagyunk 
el jobbra. Innen az út azonos az Ipoly áruházig a Salgótarjánból érkezőknek írtakkal, majd a Budapest felől 
érkezőknek írtak szerint haladunk.  
 

Aszód felől érkezők:  
 
Az ipari övezetet elhagyva a városba beérve elérjük a körforgalmat, amit a harmadik kihajtón 
hagyunk el a Nyírjesi út felé. Innen az út azonos a Budapest felől érkezőknek leírtakkal. 
 
Észak-Dunátúlról érkezők:  
 

Feltétlenül Szlovákián keresztül jöjjenek, Letkésnél belépve az országba. Innen Parassapusztáig, majd a 2. számú 
főúton Drégelypalánkig. Az útról balra befordulva jutunk be Drégelypalánkra, majd az Ipolyvece, Dejtár útirányon 
elérjük a 22. számú főutat. Innen az út azonos a Budapest felől érkezőknek írtakkal.      
 
 
Parkolás a verseny helyszínén:   
A hármas számú tavat kerítés veszi körül. Le lehet állni a kerítés mellé, majd a 2. és 3 számú tavakat elválasztó 
gát után - az úton tovább haladva- a sövény mellett az út jobb oldalán. Az autókat vissza lehet hozni a már 
említett aszfaltozott parkolóba is. Amennyiben a jelzett helyek kevésnek bizonyulnak az autók leállítására, a 



rendezők további helyeket jelölnek ki.   
Az út menti leállásnál vegyük figyelembe, hogy ezen az úton érhető el a füvészkert és a vadaspark, továbbá a 
területen egyéb rendezvények is lesznek, amelyek gyalogos, és gépjármű forgalmat  generálnak. 
 
Internetes helyszín megtekintés    
A hajosnep.hu weboldal  http://hajosnep.hu/naviga-versenyinformaciok oldalán alul balra a  
„Versenyek, helyszínei (térkép)” szövegmezőre kattintva megjelenik a Google Maps Magyarország térképe. Itt a 
Balassagyarmatra kattintva és folyamatosan nagyítva olyan nagyítás érhető el, ahol a Tópart út és a Kacsa út 
torkolatánál van egy jel. A Kacsa úttal szembe lesz majd a verseny stég.   
 
 

                                                  2. számú melléklet  

 

                                                              Étkezés  
 
Étkezésre önköltséges alapon lesz lehetősség. 
A múlt évi pizzériával a Rendezők is elégedetlenek voltak, ezért idén újat próbálunk ki.  
A fogyasztani kívánt ételeket kérjük, a nevezéssel együtt szíveskedjenek a mellékelt étlapról kiválasztani és 
megadni a következő formában:   
 
Név, Kért étel(ek) étlap szerinti megnevezése, Mennyiség.  
 
Például: 
 

Élethűhajós János        2 évszak pizza 32 cm-es    1 db 
                                        Rántott karaj hasábburgonyával   1 db 
                                        Uborkasaláta      1 db 
                                        Ásványvíz 0,5 l     1 db 
 
Az étlapon nem szereplő, de rendelhető 0,5 liter térfogatú  italok: 
 
Ásványvíz szénsavas, és szénsav mentes   200 Ft 
Pepsi Cola       270 Ft 
Pepsi Cola Citrom      270 Ft 
Canada Dry       270 Ft 
7 UP.        270 Ft 
Schweppes Citrus      270 Ft 
Schweppes Narancs      270 Ft 
Mirinda       270 Ft 
Toma 100% Orange      270 Ft 
 
A megrendelt pizzákra és tésztákra az étlapon feltüntetett kedvezmény érvényes ! 
A megrendelést 12.30 és 13.00 között a helyszínre kiszállítják, és névre szólóan kiosztják. 

http://hajosnep.hu/naviga-versenyinformaciok




 


