
15. NOVUM KUPA
 Nemzetközi repülőmodell verseny,

F1H ifjúsági és felnőtt Országos Bajnokság
Versenykiírása

A verseny rendezője: 
A versenyt a Zala Megyei Modellező Szakszövetség és a
Zalaegerszegi Városi Modellező Klub rendezi.

A verseny időpontja:
2007. szeptember 22. (szombat)  F1K kategóriában
2007. szeptember 23. (vasárnap) F1H kategóriában

A verseny helye:
Tapolca, sportrepülőtér. Megközelítése a mellékelt térképvázlat
alapján.

A verseny főbírója: Hársfalvi István sportbíró

Versenyiroda: 
Városi Modellező Klub

H-8900 Zalaegerszeg, Munkácsy utca 12.
Tel/fax: (36) 92 313-687 e-mail: zvmk@freemail.hu

Versenykategóriák:
F1K felnőtt
F1K ifjúsági
F1H felnőtt
F1H ifjúsági

Nevezési feltételek: 
 A versenyre az FAI. szabályzatának megfelelően lehet nevezni.
 Felnőtt versenyzőknek érvényes sportlicenccel kell rendelkezni,

amelyet a verseny kezdete előtt be kell mutatni.
 A magyar résztvevőknek (felnőtt és ifjúsági egyaránt) rendelkezni kell

az MMSZ tagsági igazolvánnyal és biztosítási kártyával, melyet be kell
mutatni.

 Ifjúsági kategóriákban azok nevezhetnek, akik 1989. január 01-e után
születtek.

15. NOVUM KUPA

NEMZETKÖZI 
REPÜLÖMODELL VERSENY

F1H ifjusági és felnőtt
Országos Bajnokság

2007. szeptember. 22-23
Tapolca Repülőtér



Nevezés és nevezési díj:
Nevezéseket, a mellékelt nevezési lapon, legkésőbb 2007. szeptember
15-ig kell az alábbi címre elküldeni:

Városi Modellező Klub
H-8900 Zalaegerszeg, Munkácsy utca 12.

Tel/fax: (36) 92 313-687 e-mail: zvmk@freemail.hu

Nevezési díj felnőtteknek 1000.-Ft, ifjúsági versenyzőknek és a
hölgyeknek 500.-Ft, mely összeget a verseny megkezdése előtt a
helyszínen kell fizetni.

A késve érkezett illetve a verseny napján, a helyszínen nevezőknél a
nevezési díj felnőtteknél 1500.-Ft, ifjúsági és hölgy versenyzőknél
800.-Ft.

Biztosítás:
A rendezőség a versenyideje alatt bekövetkezett balesetekért és a
károkért felelősséget nem vállal, biztosításról a versenyzők maguk
gondoskodnak.

Óvás:
Óvást írásban a versenystartok befejezését követően még 30 percig
lehet a főbírónak benyújtani, 3000.-Ft óvási díj megfizetése ellenében.
Az óvás elbírálása az FAI. Sportkódex idevonatkozó pontjai alapján
történik. (4. csop. 2. rész. 14/1 és 14/2 pontok)

Időmérők:
A verseny hitelessége érdekében kérjük a résztvevő klubokat,
egyesületeket, hogy egyesületenként 1 fő sportbírót delegáljanak. Az
időmérőknek sportbírói díjat elszámolunk.

Díjazás:

Kategóriánként az I-III. helyezett, valamint a legeredményesebb
hölgy versenyző díjazásban részesül.

Csapatverseny:
Csapatnak számít egy klubból, egyesületből 2 fő felnőtt és 1 fő ifjúsági
versenyző. Egy klub vagy egyesület mind az F1K, mind az F1H
kategóriában több csapatot is nevezhet. 

Az F1H Országos Bajnokságon a klubok által nevezett 3 fő alkot egy
csapatot.

Az F1K csapatverseny első helyezettje elnyeri a Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Alpolgármestere által alapított vándorserleget, az F1H
csapatverseny első helyezettje pedig a NOVUM Modellsport által
alapított vándorserleget, melyet egy évig őriz.

Szállás:
Szállást minden versenyző magának biztosít.

Versenyprogram:
2007. szeptember 22. (szombat) F1K versenynap

8. 30-ig Beérkezés a repülőtérre
9. 15-ig Nevezések egyeztetése, FAI. Sportlicenc és

MMSZ tagsági igazolványok bemutatása,
nevezési díjak befizetése.

9. 15 Megnyitó
9. 30- 14. 30-ig Versenystartok
15. 00-tól Döntők, ezt követően eredményhirdetés

2006. szeptember 23. (vasárnap) F1H versenynap

8. 30-ig Beérkezés a repülőtérre
9. 15-ig Nevezések egyeztetése, FAI. Sportlicenc és

MMSZ tagsági igazolványok bemutatása,
nevezési díjak befizetése.

9. 15 Megnyitó
9. 30- 14. 30-ig Versenystartok
15. 00-tól Döntők, ezt követően eredményhirdetés



Versenyelőírások:

F1H kategóriában az FAI. Sportkódex szerint. A versenyzők 5 startot
végezhetnek, startonként mért idő 120 mp, a startzsinór hossza
terhelve 50 m.

F1K kategóriában

A modell súlya: minimum 75 gr.
Az Összfelület: maximum 12 dm2.
Tartálytérfogat: felnőtteknél és ifjúságiaknál 2 cm3.

A versenyzők 5 normál startot végezhetnek.
Startonként a mért idő 120 mp.
Hűtés módja nincs korlátozva.
Döntőben a repült idő 120 mp, a motor lejáratási ideje startonként
növekszik.


