
26. Novum Kupa 
és 

F1H és F1K ifjúsági és felnőtt Országos 
Bajnokság 

A verseny rendezője: A Magyar Modellező Szövetség megbízásából a Zala Megyei Modellező Szakszövetség és a 
 Zalaegerszeg Városi Modellező Klub 

A verseny időpontja: 2018. szeptember 15. – 26. Novum Kupa 
 2018. szeptember 16. – F1H, F1K Ifjúsági és Felnőtt Országos Bajnokság 

Helyszín: Tapolca repülőtér (GPS: 46.874018, 17.410055) 

Kategóriák: F1A (felnőtt és ifjúsági) 
 F1B 
 F1C 
 F1Q 

 F1H (felnőtt és ifjúsági) 
 F1K (felnőtt és ifjúsági) 
 F1S (felnőtt és ifjúsági)

Versenyprogram: 

2018. szeptember 15 – szombat – 26. Novum Kupa 

 F1A, F1B, F1C, F1H, F1K, F1Q, F1S versenynap 

 7:30 - 8:45 Regisztráció, nevezési díj befizetése 

 8:45 -  Megnyitó 

 9:00 - 10:15 1. Start F1HKS 120s, F1ABCQ 180s 

 10:15 - 11:30 2. Start F1HKS 120s, F1ABCQ 180s 

 11:30 - 12:45 3. Start F1HKS 120s, F1ABCQ 180s 

 12:45 - 14:00 4. Start F1HKS 120s, F1ABCQ 180s 

 14:00 - 15:15 5. Start F1HKS 120s, F1ABCQ 180s 

 15:30 -  Döntők 

 16.30 -    Eredményhírdetés 

2018. szeptember 16. – vasárnap – F1H és F1K Országos Bajnokság  

 7:30 - 8:45 Regisztráció, nevezési díj befizetése 

 8:45 -  Megnyitó 

 9:00 - 10:15 1. Start F1H, F1K 120s 

 10:15 - 11:30 2. Start F1H, F1K 120s 

 11:30 - 12:45 3. Start F1H, F1K 120s 

 12:45 - 14:00 4. Start F1H, F1K 120s 

 14:00 - 15:15 5. Start F1H, F1K 120s 

 15:30 -  Döntők 

 16.30 -   Eredményhírdetés 

A startidők és a repülési idők az időjárás függvényében változhatnak! 

 

Nevezési határidő: 2017.szeptember 10. (név, MMSz ig., kategória, korosztály, klub megnevezésével) 

  Zalaegerszeg Városi Modellező Klub 

  H-8900 Zalaegerszeg, Jákum Ferenc u. 1/a. 

  e-mail: zalaegerszegvmk@gmail.com  

  tel: +36307674470 vagy  +36305484230 

Nevezési díj: Felnőtt: 3000 Ft 

 Ifjúsági: 1000 Ft 

 A nevezési határidő után beérkező nevezőknek a nevezési díj 50%-kal magasabb! 

 

mailto:zalaegerszegvmk@gmail.com


 
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) 

Díjazás: Kategóriánként az 1-3. helyezett díjazásban részesül, F1A és F1H kategóriákban az ifjúsági 

 versenyzőket külön is értékeljük. 

 Az Országos Bajnokság dobogósai külön díjazásban is részesülnek. 

Csapatverseny: F1H és F1K kategóriákban a Novum Kupa és az Országos Bajnokság keretén belül is lesz 

 csapatértékelés. A csapatverseny értékelésénél a normál versenystartok számítanak, csak 

 egyenlőség esetén számít bele a döntő eredménye. 

 Novum Kupa: Csapatnak számít egy klubból, egyesületből 2 fő felnőtt és 1 fő ifjúsági

  versenyző. Egy klub vagy egyesület több csapatot is nevezhet.  

  A csapatverseny első helyezettje a NOVUM Modellsport által alapított 

  vándorserleget nyeri el, melyet egy évig őriz. 

 Országos Bajnokság: Az egy klubból, egyesületből nevezett azonos korosztályú legjobb három 

  eredményt elért versenyző alkot egy csapatot. 

Szállás: Szállást minden versenyző magának biztosít. 

 Szálláslista 

Időmérők: A verseny hitelessége érdekében kérjük a résztvevő klubokat, egyesületeket, hogy 

 egyesületenként legalább 1 fő sportbírót delegáljanak. Az időmérőknek sportbírói díjat 

 elszámolunk. 

 

 

Fontos helyi szabályok 

A reptér területe nemzeti park, ezért különösen fontos hogy ügyeljünk a környezetünkre és betartsuk az alábbi 

szabályokat! 

-      A REPTÉRRE GÉPJÁRMŰVEL BEHAJTANI, OTT PARKOLNI TILOS! Parkolás céljára csak a Raposkai út illetve 

a volt laktanya mellett kijelölt terület vehető igénybe 

-      gépjárművel a modellek visszahozatala sem megengedett (motorkerékpárral sem!)! A környező szántóföldekre 

semmilyen járművel nem szabad rámenni, csak a közöttük levő utakon szabad közlekedni! 

-      a reptéren kempingezni tilos! 

-      tüzet rakni, égő cigarettacsikket (és egyáltalán csikket) eldobni szigorúan tilos! 

-      bármilyen szemetet eldobni tilos! Kérjük használja a kihelyezett szemétgyűjtőket! 

-      semmilyen vegyszert, olajat, szennyezőanyagot, tisztítószert, még mosószeres vizet sem szabad kiönteni a 

talajra! 

-      a vadon élő állatok zavarása, valamint a védett növények, állatok és ásványok, kőzetek gyűjtése, károsítása 

szigorúan tilos! 

-      a repülőtéren „nagy” repülőgépek is repülhetnek, kérjük ilyenkor fokozottan figyeljenek! 

 Kérjük a szabályok betartását, hogy legközelebb is használhassuk a területet! 

Aki a szabályokat megszegi, azonnal kizárjuk a versenyből! 

A légtérigénylésünket a  segítségével intéztük. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

 

Zalaegerszeg, 2018. augusztus 22.  Szteblák Tamás 

   ZVMK Klubelnök 

http://herendimodellezose.hu/files/herendkupa/HerendCup_accommodation.xls
http://www.legter.hu

