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VERSENYKIÍRÁS 
 

 4. VÖRÖS ENDRE EMLÉKVERSENYRE 

 

 
 
 

az F3J, F5J és F5-RES kategóriákban. 
 

Rádióirányítású vitorlázórepülő modell versenyek 
2022. június 25-26-án. 

 
Helyszín: SZEGED Bajai úti repülőtér  

 
Rendező: Szeged Városi Modellező Sportegyesület 
  Magyar Modellező Szövetség 
 
Főrendező:    Markó László 
Főbírók:    Markó László, Győri Zsolt 
 
Szabályzat: F3J, F5J: FAI, F5-RES: szabályzat szerint. 

F3J kategóriában az F3B kategória szerinti akkumulátor használható és 150 m fordító csiga 
távolság engedélyezett. A csörlő biztonsági szabályzat betartásáért minden versenyző a 
versenyből való kizárás terhe mellett felel. 
 
Nevezési feltételek:  Szabályzatnak megfelelő modell, 
           MMSZ tagság,  2 csatorna, vagy 2,4 GHz. 
 
Nevezés: A nevezéseket kérjük június 20-ig e-mailen,  

        Markó Lászlónak megküldeni mquality5@t-online.hu 
  (név, MMSZ szám, egyesület, kategória, ebéd igény) 

Helyszínen nevezéseket nem fogadunk el!  
  
Nevezési díj: 6000 Ft (több kategória: 8000 Ft, Ifi és F5-RES:4000 Ft) 
Időmérés: Az eredményeket a segítők mérik és leszállás után a szomszédos versenyzők 
ellenőrzik az adatokat. 
Étkezés: Ebéd: 2500 Ft/fő/nap. 
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Óvás: A csapatkapitány tehet az eseményt követő 20 percen belül, írásban és 10000,- Ft óvadék 
ellenében a főbírónál. 
 
Az F5-RES kategória versenyét a szombati napon tervezzük lebonyolítani.  
Az F5J és F3J kategóriák a 2 napon folyamatosan zajlanak. 
Program:  2022. június 25.   

08:00 – 09:00:  Nevezés, próbastartok 
  09:15:    Megnyitó 
  09:40 -   Versenystartok, F5-RES, F5J, F3J sorrendben 
  12:00 - 12:40:  Ebéd szünet 
  17:00:   F5-RES eredményhirdetés 

       2022. június 26.   F3J és F5J startok, 2-2 döntő forduló 
 
Díjazás: A kategóriák első három helyezettjei kupát vehetnek át.  
F5J kategóriákban csapatverseny értékelés is lesz. 
Csapat: 3 fő, F5J: maximum 2 egyesületből. 
Csapatverseny számítás alapja a minősítő fordulók eredménye. 
Az egyéni eredmények beszámítanak az országos ranglista sorozatba. 
 
A koronavírus járvány miatt a versenyt a vonatkozó előírások szerint, a következő pontok 
figyelembevételével bonyolítjuk le. 

- A versenyen mindenki csak kifogástalan egészségi állapotban vehet részt. Lázas, köhögő, 
izom-ízületi fájdalmas, hasmenéses, gyengeség tüneteit mutató versenyző a versenyen nem 
indulhat el, a reptérről azonnal távoznia kell. 

 
 
A versenyhez sok sikert kíván a rendezőség 
 
Szeged, 2022. május 05. 
 
 
Markó László 
mquality5@t-online.hu 
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