VERSENYKIÍRÁS 2019
XV. VÖRÖSMARTY KUPA MISKOLC

A VOKE Vörösmarty Művelődési Ház Modellező Köre, a Borsodi RC Modellfórummal
és a Magyar Modellező Szövetséggel közösen megrendezi 2019. augusztus 03-án
Tiszaújváros Dísztó helyszínen
„Vörösmarty Kupa Miskolc”
Országos nyílt hazai versenyét
A Vörösmarty Kupát F2-A; F2-B; F2-C; DS; F4-A Ifjúsági; F4-A; F4-B; F4-C
kategóriákban rendezzük meg, melyre ez úton szeretettel meghívjuk a versenyzőket és az
érdeklődőket.
A verseny helyszíne: Tiszaújváros Dísztó (Szent István út)
A verseny időpontja: 2019. augusztus 03. (szombat)
Nevezés: 8:30 órától
Megnyitó és futamok kezdete: 09:00 óra
A verseny célja: A modellezés népszerűsítése és lehetőség biztosítása eredmények és
minősítések elérésére.
A verseny főrendezője: VOKE Vörösmarty Művelődési Ház Modellező Köre
A verseny támogatói: Magyar Modellező Szövetség
A verseny főbírója: Dr Kornis János
bírók: Füzi Márton
László Mihály
Dr Hüvös Ferenc
Németh Imre
Tardi Sándor
Verseny kategóriák: F2-A; F2-B; F2-C; DS; F4-A Ifjúsági; F4-A; F4-B; F4-C
Nevezési feltételek: A versenyre nevezhet minden modellező, aki megfelelő hajómodellel és
a 2019. évre érvényes MMSZ tagsággal rendelkezik, s nevezése a versenyszabályzatban
előírtaknak megfelel. Minden hajó csak egy kategóriában nevezhető!
Nevezni lehet előzetesen: 2019.07.30. / kedd / 18.00 óráig tardi.sandor9@gmail.com
email címen
Érdeklődni lehet: Tardi Sándor 30 / 508-79-27
Versenyrendezési hozzájárulás:
Előnevezéssel:
1000 Ft hajónként minden kategóriában
Helyszíni nevezéssel: 1500 Ft hajónként
Az ebéd 900 Ft/fő jelképes összegért megvásárolható melyet a regisztráció során kell
befizetni.

Értékelés, díjazás kategóriánként: I. hely: kupa, érem és oklevél
II. és III. hely: érem és oklevél
Fontos tudnivalók: A verseny kezdési időpontja 2019. augusztus 03.szombat 09:00 óra.
Kérjük a versenyzőket, mindenki úgy érkezzen meg, hogy a verseny kezdési időpontját egy
rövid megnyitó után be tudjuk tartani. A műszaki vizsga lebonyolítására a startok alatt kerül
sor.
A műszaki bizottság, valamint a bírók munkáját a verseny alatt minősíteni, kritizálni és sértő
módon megjegyzést tenni nem lehet, ez a versenyből történő azonnali kizárást vonja maga
után.
A versenyen egy felépített pályán egyszerre három hajó teljesíti a futáspróbát, ezért a
versenyzőktől fegyelmet és egymás tiszteletben tartását kérjük. (rádiócsend, felkészülési idők
betartása, stb.) 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
15 percen belül a főbírónál kell bejelenteni 2.500 forint óvási díj megfizetése és a
szabálytalanság bizonyítására alkalmas adatok, tanúk megnevezése mellett.
Az óvást a versenyző, illetve a csapat vezetője jelentheti be.
A versenybíróság az óvást haladéktalanul elbírálja és alapos óvás esetén a versenyeredményt
megváltoztatja, az óvási díjat az óvást bejelentőnek visszafizeti.
A versenyt a 2013. évi versenyszabályzat alapján rendezzük.
Egyéb információk:
A verseny megközelítése a mellékelt térkép segítségével nagyon egyszerű:
Térkép:http://data2.openstreetmap.hu/terkep/Tisza%C3%BAjv%C3%A1ros,D%C3%ADszt%
C3%B3%20s%C3%A9t%C3%A1ny
A 35-ös főúton (Debreceni út) kell lefordulni a Szent István utcára. Miskolc felől második
(Tesco/Schell Benzinkút után a következő) lehajtó balra. Budapest felől a sorrend:
körforgalom, lámpás kereszteződés, azután az első lehajtó jobbra. Ha bekanyarodnak, bal
kézre az Autóbusz Állomást, jobb kézre pedig egy görög ortodox templomot kell látni.
Egyenesen továbbhaladva, kb. az ötödik zebrát elhagyva, jobb kézre fog esni egy Coop ABC.
Ezt elhagyva már lehet is nézelődni jobb kéz felé közvetlenül az út mentén meglátjuk a tavat
és az út szélén a parkolókat. (A csatolt térképen a rácsozott téglalappal jelölve.) A parkolótól
kb. 30 méterre a fák alatt árnyékban, közvetlenül a tó partján lesznek felállítva a sátrak, ahol a
regisztráció történik és a versenyzők is lehorgonyozhatnak (üres fekete téglalappal jelölt).
Innen nagyjából 40 méterre lesz a rajt.

A verseny helyszínén minden szükséges körülmény a rendelkezésünkre áll. Tartalék akku
minden esetre kell, de töltési lehetőségről is gondoskodunk.
A rendezvény alatt a szomszédos Főnix hotel éttermében biztosítjuk az étkezést. A verseny
helyszínén további étel, ital, kávé stb. vásárlására lesz lehetőség önköltségen a közeli
szolgáltatóktól. A Főnix Hotelben a rendezvény ideje alatt igen kedvezményesen lehet
megszállni, 5000ft / fő / éj. Foglaláskor az RC rendezvényre kell hivatkozni.
Mindenkit szeretettel várunk, minden versenyzőnek eredményes felkészülést és sikeres
versenyzést kívánunk!
Szervezők

