Versenykiírás

III. 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: Versenyzési lehetőség biztosítása, tapasztalatok szerzése,
sportbaráti kapcsolatok ápolása.
Időpont: 2018. június 16. (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: Laub Gábor
Bírói kar: Tardi Sándor, Németh Imre, Gulyás József, Koncz Péter
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: 2018. június 13. 18.00 óráig.
A nevezés elektronikus levélben történik a főrendező elsődleges e-mail címére.
Minden beérkezett nevezés 12 órán belül visszaigazolásra kerül.
Amennyiben ez időn belül nem érkezik visszaigazolás, akkor kérem megismételni a
másodlagos e-mail címre, vagy telefonon jelentkezni.
Kérem, hogy az egyesületek az e-mail címmel nem rendelkező, vagy elektronikus levelezésüket
ritkán, vagy nem olvasó sporttársakat is értesítsék, és segítsenek nekik a nevezés elkészítésében!
Kérem hogy a nevezések ne az utolsó pillanatban érkezzenek meg!!!
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
Díjazás: I-II-III. helyezettek serleg, oklevél
Versenyrendezési hozzájárulás: Előnevezéssel hajónként 1000 Ft
Helyszíni nevezéssel hajónként 1500 Ft

Egyéb verseny és díjazások:
I. Gyarmat Kupa
A Balassagyarmati Modellező Egyesület a tagjainak az F4-A, F4-B, és ifjúsági kategóriákban
versenyt rendez. Értékelés: A III. Nyírjes Kupán elért eredmény alapján
Hölgyek versenye
A III. Nyírjes Kupán az egyes kategóriákban induló hölgyek eredményei rangsorolásra kerülnek.
Azonos pontszám elérése esetén az idősebb hölgy eredménye kerül előre sorolásra.
Külön nevezési díj nincs.

Díjazás: serleg, oklevél, (emléklap)

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.
A rendezvényen mindenki csak saját felelősségére vesz részt.
A szervezők nem vállalnak felelősséget az esetleges balesetekért, károkért.
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.

Mindenkit szertettel várunk!
A versenyzőnek eredményes felkészülést, és sikeres versenyzést kívánunk!

Laub Gábor
főbíró

Gere József
főrendező

Szakács László
technikai rendező

Bernáth István
erdész

III. 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
Egyéb információk az elmúlt évi versenykiírás szerint a www.hajosnep.hu weboldalon az alábbi
linken érhető el:
http://hajosnep.hu/Media/Default/huHU/naviga/2017/II%20.Ny%C3%ADrjes%20Kupa%20ki%C3%ADr%C3%A1s%20(2).pdf
A Budapest felől, és az azon túlról az M2 jelzésű úton érkezőknek figyelembe kell venni, hogy
folyik a négy forgalmi sávúvá építése, ezért a két 2x4 sávú szakasz is csak két leszűkített sávon
járható.
Az út teljes hosszában előzni tilos, és 60 km/h sebességkorlátozás érvényes, ezért a szokásosnál
hosszabb menetidővel kell számolni!

2. számú melléklet

Étkezés
Étkezésre önköltséges alapon lesz lehetősség. Az elmúlt évi pizzériával próbálkozunk újra.
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 szénsavas 0,5 l
1 db
Az elmúlt évi tapasztalatok alapján célszerű, ha az egy egyesületbe tartozók, vagy a családok
összevontan adják meg a rendelésüket.
Ha valakinek a rendelt étel összetevőjével kapcsolatos problémája van – pl alergia- kérem a
megrendeléskor nekem szíveskedjen jelezni!
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
Mirinda
270 Ft
A megrendelést 12.30 és 13.00 között a helyszínre kiszállítják, és névre szólóan kiosztják

