
Verseny felhívás 
 
A TIT Hajózástörténeti és Hagyomány Őrző Egyesület és a Magyar Modellező Szövetség 
megrendezi a Vreba László Emlékversenyt, az élethű hajómodellek Magyar Bajnokságának nyílt 
nemzetközi versenyét, melyre ez úton szeretettel meghívja a versenyzőket és az érdeklődőket. 

 
A verseny Célja:       - lehetőséget  biztosítani a hajómodellezés megismerésére 
                                  - biztosítani a verseny lehetőséget 
                                  - lehetőséget adni tapasztalat cserére, baráti beszélgetésekre 
                                  - népszerűsíteni a modellezést 
 
A verseny időpontja:    2022.06.18-19. ( szombat- vasárnap ) 
                                     Műszaki bírálatok :Startok előtt a megnyitó után 
                                     Futamok tervezett kezdése: Szombaton 10.0 0-18.00  

Vasárnap 9.00 tól -16.00   
A verseny helyszíne:    Börgönd , Horgásztó 
                                      
A verseny rendezője:       Fejér Károly 
        Mobil: 06-30-600-33-44  archikare@t-online.hu 
 
A verseny Főbírája:          Németh Imre 
Pálya és műszaki bírák :  dr Kornis János, Vreba László, Fejér Károly 
                                         Plank László, Hocza  István  
                                      
Versenykategóriák :  NAVIGA NS:  F2A,B,C,  F4A,B,C,  Ifjúsági, DS 

A versenyt az érvényben lévő NAVIGA NS szabályok szerint rendezzük meg.  
 
Részvételi  feltételek:   Részt vehet mindenki, aki a versenyfeltételeknek megfelelő hajó modellel,  
                                     személyesen megjelenik a versenyhelyszínen és befizette a nevezési díjat. 
 
Kérem, hogy előzetes nevezésekkel segítsétek a szervezők előkészítő munkáját. 
 
Nevezni lehet előzetesen a verseny rendezőjénél Email-ben. 2022.06.14. 18.00-ig 
                                       Nevezési díj, felnőtt versenyzőknek: 1600 Ft 
                                                             ifjúsági versenyzőknek 1000 Ft. 
 
A helyszíni nevezés 2022.06.18.10.00 ig, a nevezési díj: felnőtt versenyzőknek 2500 Ft 
                                                                                         ifjúsági versenyzőknek 1500 Ft 
 
A verseny díjazása:  I.  helyezett  érem, kupa, oklevél  
                                II. helyezett érem ,oklevél 
                               III. helyezett érem , oklevél 
 



 
A versennyel kapcsolatos további információk:  
 
Kérjük a versenyzőket, hogy mindenki olyan időpontban érkezzen meg, hogy a versenyt egy rövid 
megnyitó után tudjuk kezdeni. 
 
A verseny a NAVIGA  hivatalos versenyszabályzata, valamint a Bíróképző Tanfolyamon 
megismert szabályok alapján kerül levezetésre. 
 
Az F4 A, a DS, és az ifjúsági kategória versenyzőinek a hajói nem esnek át műszaki vizsgán, a 
végső pontszámot a két futáspróba eredményének összege adja meg. 
 Az F2 A, B, C , F4 B, C kategória hajói műszaki vizsgálaton esnek át. 
Az ifjúsági versenyzőknek is önálló hajóval kell rendelkezniük, az általuk nevezett hajó más 
kategóriában nem nevezhető. 
 
A műszaki vizsga:  A startok ideje alatt lesz. 
                                 Az érvényes NAVIGA szabályzat szerint a műszaki vizsga során a modellek  
                                 komplett építési dokumentációjának a helyszínen kell lenni, azt a bírálatkor, 
                                 a bírók rendelkezésére kell bocsájtani! 
 
Startok:    A versenyen  pályán egyszerre kettő hajó teljesíti a futáspróbát 
                  A versenyen minden modell 2 startot teljesít. 
 
A verseny során a NAVIGA szabályok szerint az adott kategóriában induló versenyzőnek a starthely 
közelében kell elhelyezkedni, a modellt a versenyre elő kell készíteni. 
A pályabíró a versenyzőt felkészülésre szólítja, ekkor a versenyzőnek a starthelyre kell fáradnia az 
üzemképes modellel, s a startot meg kell kezdeni. 
Amennyiben a versenyző nem jelent meg, a startja később nem pótolható. 
Ez alól csak az előre jelzett vagy műszaki hiba esetén van felmentés, s pótlási lehetőség. 
A start eredményeket átlagoljuk, majd ehhez adjuk hozzá a műszaki vizsga pontszámait. 
A versenyzőket, kérem, hogy sportszerűen versenyezzenek! 
A bírók munkáját ne zavarják, arra sértő, bíráló megjegyzéseket ne tegyenek! 
A verseny közben felmerülő javaslatokat a verseny szünetekben vitassuk meg! 
 
Óvás: 
A versennyel kapcsolatos óvást a szabálytalanságról való tudomásszerzéstől számított 15 percen 
belül a főbírónál kell bejelenteni 10.000 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  helyszíne: 
  
Székesfehérvár mellett, Börgöndön . 
 
https://borgondhorgasz-hu23.webnode.hu/ 
 
A versenyt egy magán horgász tavon rendezzük meg. 
 
A verseny helyszínen a pályát pénteken felállítjuk, 
 így ott szombaton reggel már lehet tréningezni. 
 
A parkolás a parkolóban ingyenes. 
A helyszínen van mosdó, wc  
A Tó Sörözőben meleg konyha üzemel, így az étkezés megoldható. 
A helyszínen rendelkezésre áll szállás, 2 db 2 személyes faház, klímával. 
 kempingezés is lehetséges a területen 
 
 

 
 
 



 
A tavon mi egy kis területen használjuk a vízfelületet, 
az alábbi képen jobb oldalon jelöltem a tervezett pályánkat. 
A modelleket a szigeten egy fedett pavilonban tudjuk tárolni. 
A starthelyet is a szigetről alakítjuk ki. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kérek mindenkit, hogy a területen a horgászokat, s a pihenni vágyókat ne zavarja! 
 
A Tó élővilágára fokozottan ügyeljünk! 
 
Mindenkit szertettel várunk, és minden versenyzőnek eredményes felkészülést, és sikeres 
versenyzést kívánok. 
 
 
 
 
 
 Székesfehérvár, 2022.05.31.                               Fejér Károly 
                                                                                             


