
2007. június 23-24.

kupa

HELI
Infó Iván István 06-30-9000-820 ill. Lukács Tímea 06-70-363-5957 (Diósjenõ, Kámor fogadó) 

kupa

HELI

2007. június 23-24.

2007. június 23-24-én 10 órai kezdettel kiírásra kerül a

által támogatott Országos Bajnoki Ügyességi modellhelikopter verseny.

A kétnapos verseny helyszíne: Diósjenõ, (Kámor Étterem és Fogadó) Ady Endre u. 90. 
00

Kezdete: elsõ nap: 2007. június 23-án 10  óra. (Szlalom verseny)
00                második nap: 2007. június 24-én 10  óra. (Figuratív verseny)

15 45 Nevezés: a helyszínen, 09  09 nevezési díj nincs. 
                A késõn érkezõk csak a következõ körben indul-
                hatnak  A verseny 2 ill. 3 körbõl áll. A nevezés elõ-
                feltétele az érvényes versenybiztosítás megléte.
Elsõ nap.

A pálya 14 méter x 7 méter, ahol 10 db 2 méte-
                   res oszlop kerül kitûzésre. Az oszlopok közötti
                   távolság egységesen 3,5 méter. A pályán 4 fela-
                   datot kell teljesíteni. A versenybíróság fenntartja
                   a jogot, hogy elrendelhesse a verseny feladatai-
                   nak, oda-vissza való teljesítését egy körön belül,
                   így 1 körben akár 8 feladat található.

 Start helyrõl való felszállás után a jelölt nyilak-
                   nak megfelelõ irányban kell a kitûzött 9 oszlop között repülni. 
                   Tehát az 1, 3, 5, 7, 9-es oszlopokat kívülrõl a 2, 4, 6, 8-at pedig belülrõl kell kerülni. 
                   û õ õl   r.

 A 9-es oszlop elhagyása után a pályán elhelyezett asztalon lévõ üveghez kell repülni a jelölt
                   repülési iránynak megfelelõen, és azt fel kell dönteni, Addig a feladat nem folytatható, míg az 
                   üveget nem borította fel.

 Az üveg felborítás után az 5-ös és 10-es oszlop között kifeszített 2 méter magasan lévõ rúd alatt 
                   vagy felett kell egy függõleges kört repülni, kezdési irány nincs meghatározva, mindenki úgy repüli, 
                   ahogy neki jobb. Ha a feladatot nem teljesítették a verseny nem folytatható le kell szállni.
4. Feladat: a függõleges kör megrepülése után, a cél körbe kell leszállni, (ami egyébként a Start hely is)
                   de úgy, hogy a helikopter rotor tengelye az 1 m átmérõjû kör közepéhez a lehetõ legközelebb
                   legyen, Figyelem, a rototor tengely távolsága a kör középpontjához képest minden centiméter 
                   +1 másodpercet jelent. Leszállás után a zsûri megméri. (Teljes centiméter számit)
 Értékelés: Csak a befejezett feladatsor kerülhet értékelésre, a teljes repûlési idõ a felszállástól a leszállásig
                   számít másodpercben. Ahány másodperc, annyi pont. 
                   Majd ehhez a ponthoz adjuk hozzá a 4 feladatnál lévõ rotor távolságát 1cm=1 másodperc.
                   pl. ha valaki 100mp alatt teljesíti a feladatot + 30 cm-re szállt le a középponttól az 130 pontot
                   kap. A verseny gyõztese, aki a legkevesebb pontot szerzi a verseny alatt. 2 vagy 3 kör kerül 
                   lebonyolításra, mindenkinek a legjobb ideje számít az értékelésbe. Az így kialakult sorrend alapján
                   hirdetjük ki a helyezéseket.
A verseny területén lévõ összes modellrádiót a versenybíróság asztalához le kell adni. Ha bárki a leadott rádió-
kon kívül más modell irányítására alkalmas eszközt lát, értesítse a versenybíróságot.

 ill. oklevél.

Feladatok: 

 

1. Feladat: A

Az oszlopok 
m anyag cs b  készülnek a helik érdekében, de az oszlop elvágása a feladatok befejezésével já

2. Feladat:

3. Feladat:

Díjazás: I.-II.-III. helyezett (nagy serleg) IV.-V.-VI. helyezett kis (serleg)

Külön köszönjük a Kámor Étterem és Fogadó dolgozóinak segítségét a verseny lebonyolításában.



2007 június 24-én

kupa

HELI
Infó Iván István 06-30-9000-820 ill. Lukács Tímea 06-70-363-5957 (Diósjenõ, Kámor fogadó)  

kupa

HELI

2007 június 24-én

2007 június 24-én 09 órai kezdettel kiírásra kerül a

által támogatott Országos Bajnoki Figuratív modellhelikopter verseny.

A verseny helyszíne: Diósjenõ, (Kámor Étterem és Fogadó) Ady Endre u. 90. 

00Kezdete: 2007 június 24-én 10  óra. (Figuratív feladatok) Ha van F1-es futam ebédidõ alatti 
45 00megtekintése (az ÉTTEREMBEN). Ebédidõ 13 -tõl 16. -ig, utána eredményhirdetés

15 45 Nevezés: a helyszínen, 08  08 nevezési díj nincs. A késõn érkezõk csak a következõ körben
indulhatnak. A nevezés elõfeltétele az érvényes versenybiztosítás megléte.

Ö zeállítása A verseny 2 körbõl áll. (ez természetesen függ az idõjárástól is) 
Elõre meghatározott feladatból kell kiválasztani azt az egy egy körben teljesítendõ 5 feladatot, mely feladat-
sorral lehet nevezni a verseny ill. a kör megkezdése elõtt 5 perccel.  Aki a nevezését nem adta le idõben,
azt a versenyzõt a zsûri a körbõl kizárja.
A feladatok különbözhetnek körönként, de a nevezés után a kiválasztott feladatoktól eltérni nem lehet. 
Minden körben a kiválasztott 5 feladat teljesítése után a 3 fõs zsûri pontozza annak végrehajtását a
feladathoz elõre meghatározott pontszámok figyelembevételével.

A feladatokat kb. 2 héttel a verseny elött emh.zomputer.hu ill. az emh.hu honlapján tekinthetitek meg.
Az eredményhirdetés: a versenyzõ legtöbb pontszámot elért köre 
Aki a zsûri döntését kétségbe vonja vagy a biztonsági szabályokat megsérti, azt a zsûri elõbb figyelmeztetheti,
vagy súlyos esetben a versenybõl kizárhatja.

 oklevél.

FIGYELEM

Tekintettel arra, hogy a verseny 2 napos a szervezõbizottság egy kis szombati esti programmal kívánja meg-
lepni a versenyzõket, ill. hozzátartozóikat. Ennek keretében Disco, illetve egy kis sütögetés szervezését 
tervezzük. Bízunk abban, hogy a Kámor fogadó, és a tervezett programok méltó környezetet, és feltételeket 
biztosít számotokra, és emlékezetessé teszi a 2007-évi Országos Modellhelikopterversenyt. 

és balesetmentes repülést  a verseny rendezõsége,
valamint

Feladatok ss :  

alapján alakul ki a helyezési sorrend.

Díjazás: I.-II.-III. helyezett (nagy serleg) IV.-V.-VI. helyezett kis (serleg)

A versenyen való részvételhez  sok sikert kíván
,

…………………………………………………
Baranyi Zoltán

CD+@byte ügyvezetõ igazgató

Külön köszönjük a Kámor Étterem és Fogadó dolgozóinak segítségét a verseny lebonyolításában.
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