
F1-K  IPOLY KUPA  
 NYÍLT HAZAI REPÜLİMODELL VERSENY 

KIÍRÁSA  2007. 

 
A Nógrád Megyei Modellezı Szövetség A Balassagyarmat Modellezı Sport Egyesülettel közösen rendezi 
meg a harmadik -  IPOLY KUPA  - repülımodell versenyt. 
A verseny célja: A kiírt kategória részére rangos versenyzési  lehetıség biztosítása. 
 
Helyszín:   * Pısténypuszta  (legelı) *a terület alkalmatlansága miatt új helyen, vagy késıbbi  

idıpontban kerül lebonyolításra külön értesítésben . 
 
Idıpont :  2007. május  06. (vasárnap) 9,00 óra 

 
Katergóriák:   F1-K fı kategória   (kormegkötés nélkül) 

F1-A- B kategóriák    (kortól függetlenül) 
F1- H , F1-KE   (csak serdülık részére )  

 
Nevezés :   szabályzatnak  megfelelı  modell,  2007  évre  érvényes   MMSZ tagsági igazolvány  
 
Nevezési határid ı:    Cím: Havran  Sándor           3077   Mátraverebély,  Pet ıfi  út  3 .  

2007  máj. 02-ig     �.:32 /471-161�: 20/ 9244-602   mail:havranvali@freemail.hu 
 

Nevezési díj:  Serdülı és ifjúsági  500.-Ft/fı,    felnıtt versenyzık  1.000 .-Ft/ fı , mely a helyszínen 
, verseny kezdésig rendezendı. Késve érkezett, ill. a helyszíni nevezés díja:  +  50 % felár 

 
Versenyprogram: 08,00 – tól   nevezési  díjak rendezése,  startlapok  átvétele , starthely   besorolás 

 
09,00   -09,15            Megnyitó 
09,15 – 11,15   I.-II. startok      (2x 60’) 
11,15 – 12,00   III. start      ( 45’) 
12,00 – 13,20  IV.- V. startok   ( 2 x40’) 

13.20 – 14,20   VI.-VII. startok   ( 2 x 30’) 
13,50 -                         F1 K  döntık 
15,00 -    Eredményhirdetés 

 
Értékelés, díjazás:  A verseny értékelése egyéni és csapat jellegő. 
Egyéni értékelés: egyéni vándordíj F1- K kategóriában ,a két forduló hivatalos startjainak összesített ideje 
alapján kerül meghatározásra a végeredmény. Azonos idıeredmények esetén a döntı startok eredményei 
rangsorolják a helyezéseket. A gyıztes egy évig ırzi az Ipoly Kupát. Az F1K II. és III. helyezett is 
díjazásban részesül. 
Csapat értékelés: csapat vándordíj. 
A csapat  3 fıbıl áll:   1 fı    F1  K     (kormegkötés nélkül)              
    1 fı    F1 H      (csak serdülı korosztályú )    
    1 fı    F1 KE    (csak serdülı korosztályú )    
A  csapat  összeállítható  az  1 fı  F1 K kategória  mellett    2 fı F1 H    vagy  2 fı F1 KE   versenyzıbıl is. 
A  csapatok  azonos  sportegyesületbıl ,  vagy  adott megye versenyzıibıl  tevıdjenek össze. 
A  csapat vándordíj a kupa verseny elsı fordulója alkalmával kerül odaítélésre (egy éves megırzésre).a 
csapattagok összesített eredményei alapján. 
A  minısítı  jellegő kategóriák   legjobbjai  ( F1 –A,-B-, H-, KE ) is értékelésre  kerülnek. 
 
Óvás :  Az eseményt követı fél órán belül írásban 5.000.- Ft  megfizetése mellett történhet. 
 
Egyéb: A kupaverseny a 2007.-ben érvényes  FAI által kategóriákra elıírt  versenyszabályzatok  szerint  
kerül lebonyolításra különös tekintettel az F1 K kategória döntı startjaira. 
 
Salgótarján, 2007. április 04.       

                       Havran Sándor 
        Nógrád Megyei. Mod. Szöv.elnök 
 
Kupa védık: 2005 egyéni: Dávid Ádám  Eger  BERVA                    csapat: Balassagyarmat Modellezı SE 
  2006 egyéni: Dávid Ádám  Eger  BERVA                   csapat: BERVA  Eger 
 


