II. ŐSZI KISKUN KUPA
RÁDIÓIRÁNYÍTÁSÚ TERMIKVITORLÁZÓ
REPÜLŐMODELL VERSENY
FAI F5J-F3J
kategóriákban

Időpont: 2021. november 6-7.
HELYSZÍN: Kiskunfélegyházai Repülőtér, Kiskunfélegyháza, VI. körzet tanya
Rendező: Kiskunfélegyházi Modellező Sportegyesület
Verseny fővédnöke: Hársfalvi Pál
Főrendező: Kaszap Imre
Főbíró: Kaszap Imre
Főbíró helyettes: Győri Zsolt

VERSENYKIÍRÁS
II. ŐSZI KISKUN KUPA
A Kiskunfélegyházi Modellező Sportegyesület repülőmodell versenyt rendez FAI F5J és F3J
kategóriákban, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk.
Időpont:

2021. november 6-7.

Helyszín:

Kiskunfélegyházi Repülőtér

Főrendező:

Kaszap Imre

Főbíró:

Kaszap Imre, elérhetőség: 06 70 270 3449, kaszap.haz.kft@gmail.com

Főbíró helyettes:

Győri Zsolt

Nevezési feltételek: 2021. évre érvényes MMSZ tagsági igazolvány,
FAI szabályzatnak megfelelő modell
Nevezés módja:

Név, Klub, Csatorna, Kategória, MMSZ igazolvány száma,
ebédigény, e-mailben történő elküldésével. e-mail cím:
kaszap.haz.kft@gmail.com

Nevezési határidő: 2021. november 2.
Nevezési díj:
Étkezés:

7.000Ft, két kategória 10.000Ft,
A verseny mindkét napján meleg ebéd igényelhető, melynek ára 1700Ft/db
Az ebédigényt kérjük megadni a nevezéssel együtt!

Tárgyalási nyelv:

magyar

Díjazás:

A döntő fordulók alapján az első három helyezettet kupával díjazzuk.

Program:
2021. november 5. péntek
14:00-tól szabadedzés a reptéren
2021. november 6. szombat
0800-0845

Regisztráció

0900-0925

Ünnepélyes megnyitó

0930-1230

F5J, F3J selejtező futamok

1230-1300

Ebédidő

1300-1600

F5J, F3J selejtező futamok

2021. november 7. Vasárnap
0930-1230

F3J és F5J Selejtező futamok

1230-1300

Ebéd

1300-1400

F3J és F5J Selejtező futamok

1500-

F3J, F5J Döntő futamok

1600-

Eredményhirdetés

Egyebek:

F5J FAI és F3J kategóriákban 2-2 döntő futamot tervezünk. Az F3J
versenyen – a megnyitón közlésre kerülő biztonsági szabályzat
betartása mellett – az elektromos csörlő használata megengedett.
Azoknak a versenyzőknek, akik szombat este a repülőtéren alszanak
vacsorát tervezünk készíteni. Jelentkezéseket a nevezésekkel kérem
leadni!

Óvás:

Írásban. díja 5000Ft

A koronavírusra (COVID-19) való tekintettel csak az alábbi feltételekkel
lehet az II. Őszi Kiskun Kupán részt venni:
a) Versenyen a saját akaratomból és a saját felelősségemre veszek részt;
b) a versenykiírásban foglaltakat, a versenyszervezők és a pályabírók által adott utasításokat
maradéktalanul betartom, a fair play szellemében versenyzem, tartózkodom az eredmények
bármely, meg nem engedett eszközzel történő befolyásolásától, csalástól;
c) Versenyen való részvétel valamennyi feltételének
versenyengedéllyel és okmányokkal rendelkezem;

megfelelek,

a

szükséges

d) egészségi állapotom a Versenyen való részvételt lehetővé teszi, mert a Verseny időpontját
megelőző két hétben:
 nem volt lázzal, hőemelkedéssel járó megbetegedésem;
 nem volt köhögéssel, nehézlégzéssel járó megbetegedésem;
 nem éreztem gyengeséget, végtagfájdalmat, egyéb influenzaszerű tüneteket;
 nem kerültem szoros kapcsolatba koronavírussal (COVID-19) fertőzött személlyel;
 nem tartózkodtam külföldön;
 amennyiben az előző pontokból bármelyik megtörtént, rendelkezem negatív
molekuláris biológiai vizsgálattal / SARS-CoV-2 PCR teszttel.
e) Verseny megkezdésekor sem érzem maga rosszul – nem köhögök, nem folyik az orrom,
nem vagyok lázas.
f) Verseny ideje alatt köteles vagyok a COVID-19 vírus okozta járványveszélyre tekintettel az
alábbi szabályokat betartani:
 1,5 méteres távolságtartás a Verseny többi résztvevőjétől mindenkor, amikor erre
lehetőségem van;
 maszk viselése
 a kihelyezett kézfertőtlenítő rendszeres használata;
 kézfogás, más személyekkel történő közvetlen testi érintkezés kerülése;
 gondoskodás a személyi higiéniáról;
 tüsszentés, orrfolyás esetén zsebkendő használata. A használt zsebkendő szemetesbe
dobása, utána alapos kézmosás és/vagy kézfertőtlenítés.

A versenyprogram módosításának jogát a rendezőség fenntartja!
A versenyhez jó felkészülést és sikeres részvételt kíván a rendezőség!
Kiskunfélegyháza, 2021. október 17.

