VERSENYKIÍRÁS
ÓZD KUPA - ORSZÁGOS NYÍLT VERSENY
2018. AUGUSZTUS 11. (szombat)
ÓZD – CSÓNAKÁZÓ – TÓ

A Magyar Modellező Szövetség és az Ózdi Művelődési Intézmények Modellező Köre 2018.
augusztus 11-én (szombaton) Ózdon rendezi meg az ÓZD KUPA modellező versenyét.
A versenyt felnőtt korcsoportban a következő kategóriákban rendezzük meg:
F2 - A, F2 – B, F2 – C
F4 – A, F4 – B, F4 – C,
DS,
illetve az ifjúsági korcsoportban rendezzük meg.
Versenyünkre ezúton hívjuk meg a versenyzőket és az érdeklődőket.

A verseny helyszíne: Ózd, Csónakázó – tó (Bolyki főút)
A verseny időpontja: 2018. augusztus 11. (szombat)
Nevezés: 9,00 órától
Megnyitó és a futamok kezdete: 10,00 óra
A verseny főrendezője: az Ózdi Művelődési Intézmények Modellező Köre
A verseny támogatója: a Magyar Modellező Szövetség
A verseny főbírója:

Dr. Hüvös Ferenc

Nevezési feltételek: A versenyre nevezhet minden modellező, aki megfelelő hajómodellel és
a 2018. évre érvényes MMSZ tagsággal rendelkezik, s nevezése a versenyszabályzatban
előírtaknak megfelel.
Minden hajó csak egy kategóriában nevezhető !
Előzetesen nevezni 2018. augusztus 9.(csütörtök) 20,00 óráiig lehet a
huvosferenc@gmail.com e-mail címen lehet, illetve a helyszínen is elfogadunk nevezéseket.

Versenyrendezési hozzájárulás - Előzetes nevezési díj: 1.000 forint
-

Helyszíni nevezés: 1.500 forint

Értékelés, díjazás kategóriánként: I. hely: kupa, érem és oklevél
II. és III. hely: érem oklevél

A verseny kezdési időpontja: 2018. augusztus 11. (szombat), 10,00 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 mellett a
startokat 10.00-kor el tudjuk kezdeni.
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 szervezők

Egyéb tudnivalók
Helyszín: Ózd, Csónakázó – tó ( Bolyki főút, a Városi Stadion és a Városi Strand között)
Megközelítése
Budapest felől: M3 – s az 54 kilométerkőig innét a 21 –as főút Salgótarján felé –
41- es kilométerkő - 23-as főút Pétervására, Tarnalelesz felé –Tarnalelesz – tovább a 25-ös
főúton Ózd felé
Ózdon az első közlekedési lámpánál balra – Malom út – körforgalom –innét jobbra Zrínyi út –
újabb körforgalom, innét balra Bolyki főút (Városi Stadion után majd a parkon keresztül
vezető műúton a Csónakázó – tó)
Miskolc, Bánréve felől: 26-os főút, Bánrévétől 25-ös főút – Ózd város területére érve végig
a főúton, a vasútvonal, vasútállomás mellett egyenesen előre – az első közlekedési lámpánál
egyenesen előre, a második közlekedési lámpánál egyenesen előre – a körforgalomból az első
jobbra tartó kijáraton a Bolyki főútra - Bolyki főút (Városi Stadion után majd a parkon
keresztül vezető műúton a Csónakázó – tó)
A tó partján a fák között hajók átvétele, műszaki vizsgálata, a versenyzők itt foglalnak helyet
Szállás lehetőségek
ZÖLD KIRÁLY PANZIÓ (a verseny helyszínétől 300 méter)
Árak: 2 ágyas szoba ára:

7.080

3 ágyas
4 ágyas

9.440
10.860 (bruttó)

Gépkocsik részére őrzött parkoló : 470 forint /nap
Elérhetőség: Elek Róbert

20/ 965 – 70 – 30 , illetve 30/ 626 – 05 – 24

Kempingezési lehetőség a Városi Strandon (közvetlenül a tó szomszédságában)
Felnőtt:

2.000

Gyermek:

1.500

Lakókocsi:

1.000

Sátorhely:

1.000

Gépkocsi parkolás:

1.000

A kemping tulajdonosa: ÓZDI SPORT ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT
Elérhetőség: Kálmán Balázs 30/ 196 – 67 – 82
Előzetes jelentkezés alapján (az előzetes nevezéssel egyidőben) a helyszínen ebédet is
biztosítunk Babgulyás és 2 darab bukta
Ára: 1.000 forint

