
VERSENYKIÍRÁS 
SARKAD ÉDEN-tó Kupa 

 

A Székely Mihály Modellező és Sportklub 12. alkalommal rendezi meg az élethű hajómodellek 
versenyét Sarkadon. 

A verseny ideje: 2021. június 12. 

Kezdési időpont: 900 

Versenykategóriák: F-2 A,B,C 
F-4 A,B,C 
DS 
Ifjúsági  
 

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

Főrendező: ifj. Plank László 

Főbíró: László Mihály 

 
A versenyen bárki részt vehet MMSZ tagságtól függetlenül. Azonban az országos bajnoki futamban 
csak annak az eredményét regisztráljuk, aki rendelkezik 2021. évre érvényes MMSZ tagsággal. 

  

A verseny helyszíne 
A verseny Sarkad városában az Éden-tó I. vízen kerül megrendezésre, amely a MOL kúttal szemben 
található. 

 
  



 

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, ifi ),  
- 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 2021. június 10. 1700 
-ig lehet megküldeni. 

Nevezési díjak összege: 

Előnevezési díj  
kategóriák szerint: 

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

1100.- Ft 

ifjúsági 800.- Ft 
Nem előnevezetteknek: 1500.- Ft  (egységesen, kategóriától függetlenül) 

 
 

Kategóriák pontozása, futamok 
 

Kategória Műszaki 
vizsga 

Futamok 
száma 

Max. futamidő 
[perc] 

Eredmény számítási módszer 

F-2A 
F-2B 
F-2C 

van 
2 7 (két futam összege) / 2 + műszaki 

F-4A nincs 2 7 futamok összege 
F-4B 
F-4C 

van 
2 7 (két futam összege) / 2 + műszaki  

DS nincs 2 10 futamok összege 
ifjúsági 
 

nincs 
2 10 futamok összege 

 
 



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. 
 
 
 
 
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk, jó idő természetesen megrendelve. 
A járványra való tekintettel kutya, macska, és ember oltási kártyákat nem kérünk senkitől, de 
természetesen megkérünk minden versenyzőt, hogy tartsa be a járványügyi előírásokat, szabályokat  
 
Megkérünk minden versenyzőt, hogy a versenyre, a futamokra kellően feltöltött akkumulátorokat 
hozzon, mivel a rendezvény idején nem tudunk biztosítani 230 V-os hálózatot a töltéshez. 
 
 

Sarkad, 2021 május 31. 
 

ifj. Plank László 
főrendező 

 


