
Versenykiírás
A Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület

2008. szeptember 13-án (esőnap: 14-e) rendezi meg a

„IX. BÁNYÁSZ KUPA”

Nyílt Hazai Versenyt,
melyre a kategóriák versenyzőit, segítőit és a modellezés iránt érdeklődőket meghívjuk.

A verseny helyszíne:

Várpalota – Bántapuszta, a térképen jelzett helyen.

Kategóriák: ARC1b Vitorlázó modellek kötetlen fesztávval
ARC2a Motoros modellek dugattyúval
ARC2b Motoros modellek elektromotorral

(Török László modellező támogatásával)
ARC3 Elektrogumis modellek max 300-as ferritmotorral

Nevezés: Írásban vagy e-mailben (név, klub, kristály, kategória megadásával) 
2008. szeptember 10-ig a következő címen:

Mórocz Péter 
8100 Várpalota, Jókai u. 13.

E-mail: p.morocz@chello.hu
Tel.: Mórocz Péter 06-70-940-0173 

Nevezési díj: 1200,- Ft / modellenként (helyszínen fizetendő)

A versenyt a 2008-es szabályzat szerint bonyolítjuk le!

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Étkezés: biztosított, amennyiben Önök szept. 10-ig visszajelzik nekünk az igényüket, 
különben a helyszínen korlátozott mennyiséget tudunk csak biztosítani. (Az ebéd – a 
már jól ismert  - marhapörkölt lesz 500Ft/adag egységáron.)

Díjazás: A kiírt kategóriák I – III. helyezettjei tárgyjutalom díjazásban részesülnek. Az egyéni 
győztesek (ARC1b és ARC2a) elnyerik 1 éves időtartamra a „Bányász Kupa” 
vándorserleget is melyet minden évben a verseny időpontjáig kötelesek a rendezőnek 
visszajuttatni vagy a helyszínen átadni. A legtöbb versenyzőt indító klub szintén egy 
külön vándorserleget kap, melyet szintén kérünk visszajuttatni vagy a helyszínen 
átadni.

Főrendező: Mórocz Péter Főbíró: Bádovszky László

A verseny időbeosztása: 

  9:45-ig Regisztráció
10:00 Megnyitó
10:30-tól ARC1b + ARC2a

ARC2b + ARC3

12:30 – 13:00 EBÉDSZÜNET
13:00 – 16:00 Verseny folytatása
16:30 Eredményhirdetés



Megközelíthetőség: 

Várpalota felől: a 8-as főúton a Vp. tábla vége után a domb tetején jobbra fordulni a bejelölt 
helyen az aszfalt műútra, majd a Karszt horgásztó táblánál balra fordulni a murvás útra és 
innen végig a jelölt helyig egyenesen. (~2km)

Veszprém felöl: a bejelölt helyen nem szabad balra fordulni (sok itt mindig a rendőr!!!), ezért 
be kell jönni Palotára, majd itt az első helyen megfordulni és vissza a 8-as főúton a már 
leírtak szerint.

A felkészüléshez sok sikert, jó időt és egészséget kívánunk!

Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület
http://varpalotamodse.uw.hu

http://varpalotamodse.uw.hu/

