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Nagykőrösi Város Kinizsi Modellező Klub „I. Nagykőrös F3K 

Nemzetközi Kupa” néven RC repülőmodell versenyt rendez 2009.07.25. 
 
HELYSZÍN: 
 Cegléd-Nagykőrös vasúti átjárónál a Nagykőrös felé eső réten, a 441-
es főút 12. km szelvényénél. 
 

 
 
FŐBÍRÓ: 
 Pap László, Tel.: 06/70/334-6009 (8 órától 18 óráig). Külföldről történő 
megkeresés esetén Gyurcsik Vince, Tel.: 06/70/279-2804, email: 
nkmk@uw.hu 
 
FŐRENDEZŐ: 
 Székelyhidi József, Tel.: 06/53/356-112 este; 06/20/554-5125 
egésznap. Külföldről történő megkeresés esetén Gyurcsik Vince, Tel.: 
06/70/279-2804, email: nkmk@uw.hu 

KATEGÓRIÁK: 
 F3K modellek 1000 mm fesztávolság felett.  

A kategóriában induló gépekre a magyar nyelvű FAI F3K szabályzat 
előírásai az érvényesek. A verseny során repülésre kerülő program a 
szabályzat „B” és „J” feladata lesz egymást felváltva 5 fordulón 
keresztül. A szabályzat megtalálható itt: nkmk.uw.hu 

 F3K modellek 1000 mm fesztávolság alatt.  
A kategóriában induló gépekre a magyar nyelvű FAI F3K szabályzat 
5.K.12. számú kiegészítés az érvényes. A verseny során repülésre 
kerülő feladat a szabályzat „Q” feladata lesz. A szabályzat 
megtalálható itt: nkmk.uw.hu 
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NEVEZÉSI FELTÉTELEK: 

 Érvényes MMSZ tagsági igazolvány 
 Szabályoknak megfelelő repülőmodell 

 
NEVEZÉSI DÍJ: 

 Egy kategóriában: 2.000.- Ft 
 Két kategóriában: 3.500.- Ft  
 A nevezés az ebédköltséget is magában foglalja. 
 További étkezéseket 700.- Ft/fő áron tudunk biztosítani. 
 Nevezéssel együtt a plusz étkezési igényt kérjük jelezni. 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2009. július. 19-ig, vagy 60 indulóig! 

SZÁLLÁS: 
 2 ágyas apartmanokban a város központjában (TV, fürdő, 

hűtőszekrény, parkolási lehetőség az udvarban) étkezést nem 
biztosítják. 6000 Ft / éjszaka, két fő esetén megoszlik 3000 Ft / főre a 
szállásdíj. 

 Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola kollégiumában.  
„Vendég szoba” 2 ágyas szoba saját zuhanyzóval és hűtővel, 3500 
Ft/fő. Valamint „tanuló szoba” három ágyas szoba a többi tanuló 
szobával közös használatú zuhanyzóval, hűtőgép nincs 2500 Ft/fő. 

 A szállással kapcsolatosan kérjük, hogy jelezd a regisztráció során az 
igényedet, illetve ha kérdésed van, akkor azt az nkmk@uw.hu email 
címen. 

 

 

Toldi Miklós 
Élelmiszeripa
ri Középiskola 
kollégiuma 

Country 
Tours utazási 
iroda 
apartmanja 
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NEVEZÉSI CÍM: 

Nagykőrös Város Kinizsi Modellező Klub 
2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 5. 
Telefon: 06/20/554-5125. Külföldről történő nevezés esetén 06/70/279-
2804 
E-mail: nkmk@uw.hu 
Vagy az nkmk.uw.hu oldalon az F3K regisztráció menüben. 

DÍJAZÁS: 
 Kategóriánként 1-3 helyezett serleg és tárgyi jutalmazásban részesül. 

PROGRAM 

Beérkezés, regisztrálás: 9:00 óráig 

Megnyitó: 9:15 óra 

Startok: 9:30 – 12:00 óráig 

Ebédszünet: 12:00 – 13:00  óráig 

Startok: 13:00 – 17:00 óráig 

Eredményhirdetés: Kb.: 17:30  óra 

 
ÓVÁS:  
 Az esemény megtörténte után legkésőbb 15 perccel lehet tenni 3000 Ft 
óvási díj befizetése mellett a főbírónál. 
 
FIGYELEM! 
 Amennyiben az indulók száma több mint 30 fő, akkor technikai okok 
miatt előre láthatólag a verseny kétnaposra bővül. Az indulók számát az 
nkmk.uw.hu oldalon lehet nyomon követni. Amennyiben az indulók száma 
több lesz mint 30 fő kérjük jelezzétek, még időben a regisztráció lezárása 
előtt, hogy kívántok-e szállást foglalni. Ebben az esetben a második nap 
programja legkésőbb a verseny első napján kihírdetésre kerül! 

A rendezőség a változtatás jogát fenntartja! 

Mindenkinek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk! 

Nagykőrös, 2009. február 2. 

 Székelyhidi József
 Főrendező 


