
26. PUSZTA KUPA 2010 
Nyílt nemzetközi és Világkupa szabadonrepülő modellverseny az 

F1A, F1B, F1C, F1G, F1H és F1Q kategóriákban 

Meghívunk minden versenyzőt, aki 2010-re érvényes FAI sportlicensszel rendelkezik (ezt a 
regisztrálásnál be kell mutatni). 

Rendező: Cavalloni Modellező Sportegyesület, Budapest 

Időpont:  2010. május 28–31. 

Helyszín: Tass 

FAI zsűri: Dr. Reé András Magyarország  
 Buchecker Ervin Szerbia  
 Harmath Andor Magyarország 

Költségek: „Hozzájárulás a rendezési költségekhez” 30 €, junior: 20 € 
 Második kategória: 20 € 
 Előzetes jelentkezés nélkül reggel érkezőknek: 45 € 

Nevezési határidő: A nevezéseknek 2010. május 24-ig kell beérkezni a következő címre: 

CAVALLONI  MODELLEZŐ S.E. 
H -1625 BUDAPEST 
 Postafiók 16. 

Faxon: +36-1-211 0471 

E-mail: info@cavalloni.hu 

Az elfogadott nevezésekről tájékozódni lehet interneten:  http://www.cavalloni.hu 

A költségeket kérjük a regisztrációnál fizetni, átutalást a magas banki költségek miatt ezután 
nem fogadunk el. Csak eurot és forintot fogadunk el.  

Szállásfoglalás: Egyénileg az interneten közzétett címlista alapján. 
 Ideiglenes camping a Kunszentmiklós városi strand területén. 

Fontos helyi szabályok: 
A repítési terület magántulajdon. Szigorú feltételekkel kapjuk meg használatra, ezért 
mindenkinek fokozott figyelmet kell fordítania a környezetre. A megegyezés szerinti feltételek 
figyelmen kívül hagyása miatt az engedély bármikor visszavonható, ezért azokat, akik 
megszegik a feltételeket, el őzetes figyelmeztetés nélkül azonnal kizárjuk a vers enyből. 
Ha nem tartjuk be a feltételeket, elveszíthetjük a területet. Ugyanezek a feltételek 
érvényesek a verseny előtti napokon történő tréningezésre is. A versenyzők felelősek a velük 
együtt érkezőkért is. 
A megegyezés szerinti feltételek a következők: 
1. A verseny előtti napokon csak a jól látható földutak használhatók, parkolni közvetlenül 

ezen utak mellett lehet. A versenynapokon a kijelölt területen lehet parkolni. 
2. Szigorúan tilos minden motoros járm ű (motorkerékpár, autó) használata a modellek 

visszahozására. Szintén tilos ezen járm űvekkel el őre kimenni, a modellek 
összegy űjtése céljából.  Tilos a területen legelő állatok megzavarása. Olyan távolságban 
kell az állatokat megkerülni, hogy tevékenységünkre ne figyeljenek fel. 

3. Tilos bármit eldobni vagy otthagyni a területen. Mindenki össze kell gy űjtse  a szemetét 
vagy egyéb hulladékát, és ki kell vigye a területről. 
 



Program:  

Május 28. Megérkezés és regisztrálás 17-20 óráig.  
Regisztrálás helye: Kunszentmiklós, Művelődési Központ (AMK), Damjanich u. 7.  
A verseny reggelén a helyszínen történő regisztrálásnál előfordulhat, hogy a 
nevezést nem fogadjuk el, akár az előzetes nevezés ellenére sem. Ha nevezésre 
mégis lehetőség van, a nevezési díj 50%-al magasabb: 45 €. 

Május 29. F1A, F1G versenynap  

Május 30. F1B, F1C, F1H and F1Q versenynap  

 Időbeosztás mindkét versenynapon: 

10.00 -10.55 1. forduló, 180" F1G, F1H 120" max. 
11.00 -11.55 2. forduló, 180" F1G, F1H 120" max. 
12.00 -12.55 3. forduló, 180" F1G, F1H 120" max. 
13.00 -13.55 4. forduló, 180" F1G, F1H 120" max. 
14 - 15 ebédszünet 
15.00 -15.55  5. forduló, 180" F1G, F1H 120" max. 
16.00 -16.55 6. forduló, 180" F1G, F1H 120" max. 
17.00 -17.55 7. forduló, 210" az F1A-ban, 240" az F1B, F1C és F1Q-ban 
18.30 -  döntő fordulók 

Minden fordulót az érvényes FAI Sportkódex szerint bonyolítunk le.  

A díjkiosztást mindkét napon a versenyt követően a helyszínen rendezzük. 

Díjazás: A felnőtt és ifjúsági egyéni világkupa kategóriák első három helyezettjét 
díjazzuk.  

Eredmények: Az eredményjegyzéket a versenyt követő hétfőn (május 31-én) este 
publikáljuk a klub honlapján. Aki postán kér eredményjegyzéket, 
címezzen meg a regisztrálásnál egy borítékot saját nevére és címére. 

Május 31. Elutazás. 
 

Minden érdeklődő versenyzőt és kísérőt szeretettel várunk 

 a Rendezőbizottság 


