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HORTOBÁGY KUPA VERSENYKIÍRÁSA. 
 
 

A Debrecen Városi Modellező Klub „Hortobágy Kupa” néven szabadon repülőmodell kupaversenyt 
rendez. 
 

A verseny helyszíne és ideje:  Földes – volt katonai repülőtér. 
     2010. szeptember 11-én. /szombat/  
A verseny helyszíne megközelíthető a 42 sz. főúton Földes és Berettyóújfalu között a 26 és 27 km. szelvény 
között a főút keleti oldalán. GPS: N 47°16’53,51” E 21°23’40,50” 
 

Megrendezésre kerülő kategóriák: F1A felnőtt és ifjúsági, 
     F1B, 
     F1C, 
     valamint F1H, és F1Q kategóriák. 
      

A verseny programja:   08.45-ig jelentkezés a versenyirodán 
09.00-ig  a verseny megnyitása 
09.00-tól    1-7 startok lebonyolítása 
17.00-tól Döntők-eredményhirdetés. 

 

Főbíró:         Sólyom István 
Időmérők: Kérjük a résztvevő klubokat, egyesületeket, hogy sportbírókat delegáljanak, mindenegyes delegált 
bíró esetén a nevező egyesületnek 2.500 Ft/ bíró nevezési díj jóváírásra kerül, az egyesületnek ennyivel 
kevesebb nevezési díjat kell fizetni. 
 

Nevezési határidő:  2010. szeptember 07-ig. 
Nevezni lehet levélben a klub címére, vagy FAX-on az 52/ 412-119 számon, vagy dvmk@dvmk.hu 
e-mail címen, vagy az http://faif1abc.com weblapon. 
Nevezési feltételek:   a versenyen mindenki indulhat, aki érvényes MMSZ .igazolvánnyal 
rendelkezik és a nevezési díjat a helyszínen befizette. 
Nevezési díj:    kategóriánként és személyenként 2.500 Ft. /felnőtt/ 
             1.500 Ft. /ifjúsági/ 

Nevezési határidő utáni nevezés esetén a nevezési díj 1000 Ft-tal több!! 
 

A verseny díjazása: kategóriánként az első három helyezett tiszteletdíjat kap. 
 

Óvás:   a csapatkapitány az esemény megtörténte után legkésőbb 15 perccel tehet 5.000 Ft 
Óvási díj befizetése mellett, a főbírónál. 
 
Szállás:   a szállást mindenkinek önállóan kell megrendelnie. 

Javasoljuk:    - A püspökladányi Árnyas kempinget 
   4150 Püspökladány, Petőfi út. 62. Tel: 54/451-329, honlap: www.arnyascamping.hu 
 

- Földes Szabadidő Központ 
Földes, Tetétleni útfél, Tel:  54/ 464-964, honlap: www.termalkamera.eu/page.php?55 
 

Figyelem: a repülőtéren kempingezni nem lehet!!! A repülőtéren gépkocsival csak a kijárt utakon 
közlekedve lehet a starthelyet megközelíteni – egyébként a gépkocsival való közlekedés tilos! A 
repülőtéren tüzet gyújtani tilos! A tulajdonosok kérésére a motorozás is tilos!! 
 
Debrecen, 2010. augusztus 10. 
        Sólyom István   
           klubelnök 


