
VERSENYKIÍRÁS 
 

A gyomaendrődi Székely Mihály Modellező és Sportklub 22. alkalommal rendezi meg az élethű 
hajómodellek versenyét. 

A verseny ideje: 2022. augusztus 27 - 28. 

Megnyitó időpontja: 2022. augusztus 27. 930  

Versenykategóriák: F-2 A,B,C 
F-4 A,B,C 
FS (tengeralattjárók) 
DS (gőz meghajtású hajók) 
Ifjúsági  
Női 
Éjszakai 

Verseny célja: Lehetőséget biztosítani eredmények és minősítési szintek elérésére, 
valamint sportbaráti kapcsolatok ápolására. 

Főrendező: Giricz Lukács 

Főbíró: László Mihály 

 
A versenyen bárki részt vehet MMSZ tagságtól függetlenül. Az országos bajnoki futamban csak 
annak az eredményét regisztráljuk, aki rendelkezik 2022. évre érvényes MMSZ tagsággal. 

A Női és az Éjszakai kategóriában bárki hajójával lehet indulni, míg a további kategóriákban egy hajó 
csak egyetlen kategóriában nevezhet.  

 

A verseny helyszíne 
A verseny Gyomaendrőd határában, a Bónom-zugban, egy bérelt üdülőterületen kerül megrendezésre 
/Bónom-zugi Horgász Egyesület faháza/. GPS koordináta: 46°56’04.5” / 20°44’30.1”  
A területen sátorozási lehetőség van, a lakókocsival érkezőknek áramot biztosítunk. 
A holtág vízének minősége fürdésre alkalmas, de csak úszni tudók részére, mert a víz mély. A 18 éven 
aluliaknak kötelező a mentőmellény, amit a rendezőség biztosít. 
A versenypálya a 46-os főútról közelíthető meg /”olajosok” útja/. Táblák, az aszfalton színes „F2” 
feliratok és nyilak fogják jelezni az útirányt. Szolnok felől érkezők a település előtt jobb oldalon 
találják a leágazást, amelyet „Bónom-zug” közlekedési tájékoztató tábla is jelez.  
Figyelem! A helyszín jó időben megközelíthető a Hármas-Körös töltésén is, de a töltésen és a mellette 

lévő úton csak engedéllyel lehet közlekedni a 2005. évi vízügyi törvény szerint. Ezért kérünk 

mindenkit, hogy csak a kitáblázott útvonalon közlekedjen! Ellenkező esetben a büntetést mindenki 

maga viseli. 
 

Nevezés 
A nevezéshez a következő adatokat kell megadni: 

- versenyző neve,  
- versenyző születési dátuma,  
- versenyző MMSZ tagsági azonosítója (ha nincs, vagy nem érvényes, akkor jelezni kell 

hiányát),  
- verseny kategória (F2ABC, F4ABC, DS, FS, ifi, éjszakai, női),  
- hajó neve,  



- hajó hosszúsága [mm],  
- hajó szélessége [mm],  
- távirányító frekvenciasávja (27 MHz, 40 MHz, 2.4 GHz, stb),  
- távirányító csatornája, vagy vivőfrekvenciája [MHz] (ha definiált /2.4 GHz-en természetesen 

nem kell/) 

Lehetőség van előnevezésre. Ha lehetséges, mindenki éljen vele, mert a verseny gördülékeny 
lebonyolítását is segíti, elkerülve a hosszabb várakozási időt a szombati regisztrációnál. Az 
előzőekben felsorolt adatokat a modellgye@gmail.com címre kérjük elküldeni. A levél tárgyában 
szerepeljen az „előnevezés”, hogy könnyen azonosítani lehessen a levél témáját. Az előnevezést 
2022. augusztus 25. 2300 -ig lehet megküldeni. 

Nevezési díjak összege: 

Előnevezési díj  
kategóriák szerint: 

DS 
F-2A 
F-2B 
F-2C 
F-4A 
F-4B 
F-4C 
FS 

1400.- Ft/nevezés 

éjszakai 
ifjúsági 
női 

700.- Ft/nevezés 

Nem előnevezetteknek: 2000.- Ft/nevezés  (egységesen, kategóriától függetlenül) 
 
 

Kategóriák pontozása, futamok 
Minden kategóriában – kivéve az éjszakait – 2 db futáspróba lesz. Az első futáspróbát szombaton, a 
másodikat pedig a vasárnap kell a versenyzőknek teljesíteni. A szervezők fenntartják a jogot ennek 
módosítására, amennyiben kedvező időjárási körülmény, vagy a résztvevők száma erre lehetőséget 
ad. A szervezők az esetleges módosításról a verseny folyamán tájékoztatják a versenyzőket, s kellő 
felkészülési időt biztosítanak a felkészülésre. 
A szervezők lehetőséget biztosítanak, hogy egy versenyző akadályoztatása esetén egy napon teljesítse 
mindkét futáspróbáját. Az időkorlátok miatt ez a lehetőség csak korlátozott számban biztosított, 
összesen maximum 6 nevezés/nap. Az akadályoztatást 2022. augusztus 25. 1500-ig jelezni kell a 
versenyzőnek a szervezők felé. Az akadályoztatott versenyző a második futáspróbáját csak azután 
teljesítheti, ha az összes többi versenyző befejezte az adott napra tervezett futáspróbáját. 
 

Kategória 
Műszaki 
vizsga 

Futamok 
száma 

Max. futamidő 
[perc] 

Eredmény számítási módszere 

F-2A, B, C van 2 7 (két futam összege) / 2 + műszaki 
F-4A nincs 2 7 két futam összege 
F-4B, C van 2 7 (két futam összege) / 2 + műszaki  
FS van 2 7 (két futam összege) / 2 + műszaki  
DS nincs 2 15 két futam összege 
ifjúsági 
női 

nincs 2 10 két futam összege 

éjszakai nincs 1 7 futam pontszáma 
 
 



Felhívjuk a leendő versenyzők figyelmét, hogy azokban a kategóriákban, ahol műszaki vizsga van, 

feltétlenül hozzák magukkal a modellhez tartozó dokumentációkat! A műszaki vizsgálat a NAVIGA 

Szabályzat 10.1. bekezdése szerint történik meg, és az „Egyezőség” ellenőrzéséhez a dokumentáció 

elengedhetetlen. (Például F-2x kategóriáknál a tervrajzok, eredeti hajóról készült fényképek, 

leírások; F-4x kategóriáknál csomagolási dobozok, építési vázlatok; stb.) 

 
 

Óvás, reklamáció 
A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 15 percen belül 
a Főbírónál kell bejelenteni írásban, 4000 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. 
 
 

Versenypálya, pályarajz 

a.) F-2 A,B,C,  F-4 A,B,C,  DS,  Ifjúsági, Női és az Éjszakai kategória esetén a versenypálya a normál 
NAVIGA pálya. 

 
 

b.) Az a.) pont szerinti kategóriákban pontazonosság esetén (szétdobás) az érintett versenyzőknek az 
a.) pontban megadott pályán, de fordított kapusorrendben kell egy futamot teljesíteniük. 

  



c.) FS kategória esetén a versenypálya a tengeralattjárókra érvényes normál NAVIGA pálya. 

 
 

d.) Az FS kategóriában pontazonosság esetén (szétdobás) az érintett versenyzőknek a c.) pontban 
megadott pályán, de fordított kapusorrendben kell egy futamot teljesíteniük. 

 
 

Verseny tervezett időrendje 
A verseny kezdési ideje: szombat 830 -tól nevezés, regisztráció.  
Megnyitó 930 -kor, majd az első start. 

Futamok várható sorrendje  
szombat, 930 -tól: 

Ifjúsági  I. futam 
F-4 A  I. futam 
DS  I. futam 
F-2 A, B , C  I. futam 

ebéd, technikai szünet 
FS I. futam 
F-4 B , C  I. futam 
Női  I. futam 

Modellező megbeszélés 

Éjszakai (csak egy futam lesz) 
 

vasárnap, 9 órától: Ifjúsági  II. futam 
F-2 A, B, C  II. futam 
F-4 B , C  II. futam 
DS  II. futam 
FS  II. futam 

ebéd, technikai szünet 
Női  II. futam 
F-4 A  II. futam 

Eredményhirdetés 
 

 



Étkezési lehetőség 
Szombaton és vasárnap ebédet készítünk. Az érdeklődők (versenyzők, hozzátartozók) 1600.-Ft/adag 
áron vásárolhatnak ebédet. 
Kérjük a résztvevőket, hozzanak magukkal tányért és evőeszközt! Ezáltal kevesebb műanyag 
szemetet termelünk a rendezvény során, ezzel is óvjuk a környezetünket. 
 
 

Szállási lehetőség 
A verseny helyszínén -korlátozott számban- kempingezési lehetőség van. A helyszínen alvók 
területhasználati díja 400.-Ft/fő/nap. 
Természetesen ezen kívül a város egyéb szállási lehetőségeit is igénybe lehet venni.  
 
 
 

Mindenkit szeretettel vár a Versenyrendezőség! 
 
 


