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1.§  

 

A Dunaharaszti Modellezö Klub Sportegyesület  

Elnökségével egyetértésben – Vándordíjat alapít, amelyet 

Dr. Benedek Györgyröl a Magyar Repülömodellezés  

kiemelkedö egyéniségéröl a MOKI Modellmotorgyár 

alapítójáról nevez el.  

 

2.§  

 

A Vándordíj egy Kupa az Antik  ARC 1 A , 

ARC 1 B , ARC 2 A , ARC 2 B , ARC 3 

kategória elsö három helyezettjének jár. A Vándordíj 

mellé Oklevél is jár amely a nyertes Versenyzö 

tulajdonát képezi.  
A Vándordíj második évben történö elnyerése után 

pénzjutalom is jár az adott kategória elsö helyezettjének ha 

a ugyanazon Versenyzö nyeri el aki az elsö évben nyerte. 

A pénzjutalom összege második elnyert évben 30 000 ft. 

Ez az összeg a további 30 000 ft összeggel növekszik 



 

 

évente, ha három egymást követö évben ugyanazon 

versenyzö nyeri el, vagy ha öt éven belül ugyanazon 

versenyzö nyeri el az adott kategória elsö helyezettjeként.  

 

3.§  

 

A vándordíjat azon versenyzök nyerhetik el, akik 

érévényes Magyar Modellezö Szövetségi tagsággal 

rendelkeznek, valamint amely versenyzökre a Magyar 

ModellezöSzövetség Sportbiztosítást kötött.  

Az érvényes sportegyesületi tagság valamint az érvényes 

klubtagság is kívánalom a Versenyzök részéröl.  

Külföldi állampolgár a vesenyen akkor vehet részt mint 

versenyzö, ha a Magyar Modellezö Szövetségnél 

érvényes tagságival rendelkezik.  Az érvényes magyar 

sportegyesületi tagság valamint az érvényes magyar 

klubtagság is kívánalom a külföldi állampolgárságú 

versenyzö részéröl.  

Az eredményt a Versenybizottság az érvényben lévö 

Magyar Modellezö Szövetség által kiadott Magyar 

Antikmodell Szabályzat szerint bírálja el.  

 

4.§  

 

A Vándordíjat a Versenybizottság Elnöke adja át a 

nyertes Versenyzönek a verseny  eredményhirdetésén.  

 

 

 



 

 

 

5.§  

 

A vándordíjat a nyertes Versenyzö örzi egy évig. A 

nyertes Versenyzö a díjat kiállíthatja, rendezvényeken 

bemutathatja, arról fényképet készíthet, amelyet interneten, 

vagy egyéb helyeken publikálhat. A Vándordíj épségéért 

a nyertes Versnyzö felel, s azt a következö évig. A Dr. 

Benedek György Vándorkupa antikmodell verseny 

döntöjére köteles a nyertes Versenyzö eljuttatni a Díjat 

hogy Dunaharaszti Modellezö Klub Sportegyesület 

Versenybizottsága részére, hogy azt a következö évi 

nyertesnek átadhassa. A Vándordíjjal járó Oklevél a 

nyertes Versenyzö tulajdonát képezi, azt nem kell 

továbbadnia.  

 

 6.§  

 

Az a Versenyzö, amely a Vándordíjat háromszor 

egymás után nyeri el vagy öt éven belül háromszor nyeri el 

a Vándordíjat, a díjat véglegesen megörizheti.  

Ezzel a Vándordíj intézménye nem szünik meg, az ezt 

követö évre a Dunaharaszti Modellezö  

KlubSportegyesület új díjat (Kupát) készíttet.  

Az új díjhoz – tartozékként –  Gravírozott Emlék listát 

kell mellékelni, amelyen az összes megelözö évben nyertes 

Versenyzö neve feltüntetésre kerül.  

 

 



 

 

7.§  

 

A Vándordíj alapítói felkérik a Magyar Modellezö 

Szövetség Antikmodell Szakág Vezetöít, hogy a Dr. 

Benedek György Vándorkupa megfelelö fórumokon 

történö hivatalos bejegyeztetéséről gondoskodjon. 

Valamit a Dr. Benedek György Vándorkupa aktuális 

Versenynaptárban történö szerepeltetéséröl gondoskodjon.  
 

 8.§  

 

A Vándordíj akkor szünik meg, ha a Dunaharaszti 

Modellezö Klub Spotegyesület is megszünik. Ekkor a 

díjat éppen örzö Versenyzö a Vándordíjat a Magyar 

Modellezö Szövetség Antik Szakágának kell 

visszaszolgáltassa (ha nem nyerte el végleg, a 6.§   

szerint).  

 

   

 

Dunaharaszti, 2009. augusztus 20.   

 

  

 

 

 

 

Ifj. Benedek György                           Lukács Tibor  

      Fövédnök                                   Elnök      


