FAI Klub
Mixed Open
(vizes géposztályok)
1. SZÁMÚ BULLETIN
2019. 08. 11 – 20.

1.

Bevezetés
Alábbi bulletin az 5. Cívis – Thermal Kupa FAI Klub – Mixed Open géposztályokban

megrendezendő területi verseny kiírását tartalmazza.

2.

A verseny és időpontja

5. Cívis – Thermal Kupa
Időpont: 2019. augusztus 11 – 2019. augusztus 20.

3.

A versenyt rendező szervezet

Név:

Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület

Cím:

4200 Hajdúszoboszló, Repülőtér

E-mail:

airport.hajduszoboszlo@gmail.com

Web:

www.hajdufly.hu

Számlaszáma:

11600006-00000000-83788501

Vezető neve:

Monori György

Telefonszáma:

+36 30-636-1698

4.

A verseny rendezői, személyzete

Rendező szervezetek:

Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület
Aero Klub Debrecen Sportegyesület

Versenyvezető:

Monori György

Helyettesek:

Király Árpád, Víg István

A verseny repülésvezetője:

Víg István

Meteorológiai szolgálat:

Egyeztetés alatt

Sportbizottság vezetője:

Egyeztetés alatt

Hangármester, szerelő:

Tóth Olivér
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5.

A repülőtér adatai

Név:

Hajdúszoboszlói Sportrepülőtér

ICAO kód:

LHHO

Tulajdonosa:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Hasznosítója és üzemeltetője:

Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület

Szakmai vezetője:

Monori György

WGS 84 koordinátája:

N472732 E0212344

Pályairányai:

04 LH / 22 RH

Pályák méretei:

1000 m

Frekvencia:

124.210 MHz

Hívójel:

Hajdúszoboszló INFO

6.

Versenydokumentáció és közzétételi helyek
A versennyel kapcsolatos híreket, információkat és a szükséges dokumentációt a

verseny hivatalos honlapján („versenyek” fülön) folyamatosan frissítve tesszük közzé:
www.hajdufly.hu
A versenyen a magyar Vitorlázórepülő Versenyrendszer és a Vitorlázórepülő
Versenyszabályzat előírásai érvényesek.

7.
7.1

Versenyzők és repülőgépeik
A mezőny
Az 5. Cívis – Thermal Kupán a Vitorlázórepülő Versenyrendszer nevezhetőségére
vonatkozó előírásainak megfelelően jogosultságot szerzett versenyzők nevezését
várjuk.

7.2

Géposztályok
FAI Klub – Mixed Open (vizes géposztályok)
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7.3

Repülőgépek tárolása
A műanyag gépek tárolása nyűgöző helyen vagy szállítókocsikban történik. Hangárban

tárolásra nincs lehetőség.
7.4

Víztöltési lehetőség
A vitorlázógépek vízballaszttal való feltöltésére a nyűgöző helyre telepített víztöltő

rendszer biztosít lehetőséget. A starthelyeken víztöltési lehetőséget a rendezőség nem
biztosít.

8.
8.1

A nevezéshez szükséges dokumentumok és eszközök
Repülőgép okmányai, tartozékai



tulajdonjogot igazoló okirat, amennyiben magánkézben van a repülőgép



igazolás az üzemeltetőtől és/vagy tulajdonostól, hogy hozzájárult a gép és pilótájának
a versenyen való részvételéhez



repülőgép időmérő könyve (gépkönyv)



repülőgép légiüzemeltetési utasítása



repülőgép lajstrombavételi bizonyítványa



repülőgép műszaki leírása



a verseny időtartamára érvényes Hatósági Légialkalmassági Bizonyítvány



kötelező biztosítás okozott kár esetére



beépített, 8,33 –as osztású rádiókészülék rádióengedéllyel



FLARM berendezés



jóváhagyott típusú logger



loggerhez adatkábel és letöltő program, esetleg kalibrációs görbe



nyűgöző felszerelés (ha szükséges)

8.2

Versenyző okmányai, eszközei


az adott gépre típusjogosítás (ha a gép üzemeltetője előírta), és megfelelő gyakorlat
igazolása az adott géptípussal (l. Versenyrendszer előírásai)



1 db személyi adatokat igazoló okirat (útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány,
törzskártya)
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repülési napló (naprakész)



a verseny időtartamára érvényes szakszolgálati engedély



a verseny időtartamára érvényes repülő orvosi alkalmassági igazolás



a mentőernyő érvényességét igazoló dokumentum



hajózó térkép (ICAO 1:500 000 léptékű, aktuális kiadású)



FAI versenyengedély (licence), valamint MVSZ tagság


8.3

Vontatópilóták okmányai, felszerelése


a verseny időtartamára érvényes szakszolgálati engedély



a verseny időtartamára érvényes repülő orvosi alkalmassági igazolás



repülési napló (naprakész)



repülőgép okmányok



szakadó-betétes, sajtolt pilisszemes, előírt hosszúságú, jó állapotú vontatókötél



engedélyezett hosszúságú terepvontató-kötél

9.

Regisztráció
Az előzetes létszám felmérés érdekében megkérünk minden nevezni szándékozó

pilótát, hogy a verseny honlapján, a www.hajdufly.hu-n részvételi szándékát regisztrációval
jelezze, 2019. július 14-ig. A regisztráció nem helyettesíti a hivatalos nevezést és nem jelent
kötelezettség vállalást, kizárólag a verseny szervezésének elősegítését szolgálja a rendezők
számára.

10. Nevezés
A nevezés az 1. számú mellékletben található nevezési lap kitöltésével és az
airport.hajduszoboszlo@gmail.com e-mail címre történt elküldésével, valamint a nevezési díj
befizetésével történik. A nevezési lapokat a nevezési határidők utolsó napjáig kell elküldeni az
Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesülethez. A nevezési díjaknak legkésőbb a nevezési
határidőkig meg kell érkeznie az Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület Erste Banknál
vezetett 11600006-00000000-83788501 bankszámlájára.
Figyelem! A banki átutaláskor kérjük a közleménybe írni:


a versenyző(k) nevét



CT nevezési díj (Cívis-Thermal Kupa esetén
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11.

Időpontok

1. nevezési határidő:

2019.07.14. 24:00 LT

2. nevezési határidő:

2019.08.11. 09:00 LT

Edzőidőszak kezdete (előzetes egyeztetéssel):

2019.08.05.

Regisztráció

2019.08.11

Hivatalos megnyitó:

2019.08.11. 19:00 LT

Első hivatalos eligazítás:

2019.08.11. 19:30 LT

Első versenynap:

2019.08.12.

Utolsó versenynap:

2019.08.20.

Záró rendezvény:

2019.08.20. 20:00 LT

Eredményhirdetés:

2019.08.20 20:00 LT

12. Költségek
Nevezési díj:
1. nevezési határidőig:

40.000 Ft / versenyző
25.000 Ft / ifjúsági versenyző

2. nevezési határidőig:

45.000 Ft / versenyző
30.000 Ft / ifjúsági versenyző

Vontatási díj:
Minden géposztály:

12.000 Ft / 600 m

Szállásköltség (versenyzők):
Épületben:

a repülőtéren nincs rá lehetőség

Kempingben (sátor):

20.000 Ft/versenyző + 1 fő kisegítő a verseny idejére
15.000 Ft/ifjúsági versenyző + 1 fő kisegítő a verseny idejére

Kempingben (lakókocsi):

25.000 Ft/versenyző + 1 fő kisegítő a verseny idejére
20.000 Ft/ifjúsági versenyző + 1 fő kisegítő a verseny idejére
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Minden további érkezőnek:

1.500 Ft/fő/éj

Minden további lakókocsi:

1.500 Ft/db/éj

A további szállásigényeket a repülőtér közvetlen környezetében található szállodák,
magán szálláshelyek és kempingek árban és minőségben egyaránt ki tudják elégíteni. Néhány
segítség a reptéri kempingen kívül felmerülő igények kielégítéséhez:
www.booking.com
www.szallas.hu
Egyéb:
Hűtőgép, légkondicionáló használat:

300 Ft/nap

Az árak az Általános forgalmi adót (ÁFA) és az Idegenforgalmi adót (IFA) nem tartalmazzák!

13. Szolgáltatások
A kemping teljes területén kiépített áramellátást biztosítunk, de javasoljuk, hogy
szigetelt, kültéri 230 voltos hosszabbítót mindenki hozzon magával, hogy a sátor közelében is
használhassa az elektromos készülékeit.
A nyűgözők, a főépület és a kemping teljes területén biztosítjuk az ingyenes szélessávú
WIFI szolgáltatást.
A

repülőtér

közvetlen

szomszédságában

található

Európa

legnagyobb

fürdőkomplexuma, a HungaroSpa Hajdúszoboszló Gyógyfürdő (www.hungarospa.hu), amely
különleges kikapcsolódási lehetőséget biztosít a versenyzők, kisegítőik és családtagjaik
számára. A gyógyfürdőhöz élményfürdő, uszoda és egy új, korszerű csúszdapark is tartozik.
További kikapcsolódási lehetőségek a repülőtér 1 km-es körzetén belül:
Horgászat, fürdőzés:

www.nadaspart.hu

Gokart:

www.gokarthajduszoboszlo.hu

Paintball:

www.paintballhajduszoboszlo.hu

Közeli kirándulási, pihenési célpont lehet az ország első és legnagyobb nemzeti
parkjának, a Hortobágyi Nemzeti Park közelben lévő bemutató helyeinek meglátogatása.
www.hnp.hu
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14. Értékelés
Az értékelés a versenykiírásnak megfelelő géposztályokban történik.
A verseny valamennyi géposztályának napi és összesített eredményeit, illetve az IGC
fájlokat a kiértékelést követő 1 órán belül a repülőklub hivatalos honlapján és a Soaring Spot
oldalon is közzé tesszük.

15. Díjazás
Díjazás az érvényben lévő versenyszabályzatnak és versenyrendszernek megfelelően
történik.
Ajándékot kapnak a napi győztesek.
Serleget kapnak a géposztályok összesített abszolút végeredménye szerinti 1. 2. és 3.
helyezettek, oklevelet a 4. 5. 6. helyezettek.
Különdíjat kap a legeredményesebb ifjúsági és női versenyző.

16. Elérhetőségek
Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület
4200 Hajdúszoboszló, Repülőtér
airport.hajduszoboszlo@gmail.com
Monori György (versenyvezető)
Mobil: +36 30 636 16 98
E-mail: imonor@gmail.com
Víg István (versenyvezető-helyettes)
Mobil: +36 20 386 36 12
Email: stefanvig69@gmail.com
Király Árpád (versenyvezető-helyettes)
Mobil: +36 30 415 05 11
E-mail: arpadazakiraly@gmail.com
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15

Egyéb információk
A loggerekhez a Sportbizottság fordulópont-adatbázist és légtérfájlt biztosít. Az IGC-

fájlokat a Sportbizottsághoz valamilyen adathordozón, vagy az interneten keresztül kell
eljuttatni a hazaérkezés után (vagy a terepről) a lehető legrövidebb időn belül, legvégső
esetben a szükséges technikai eszközök biztosítása mellett vállalja csak a Sportbizottság a
loggerek letöltését.
A gépek starthelyre szállítását a versenyzők kisegítőikkel oldják meg.
Kihúzó kötelet a rendező nem biztosít. Minden csapat köteles a sajátjáról gondoskodni.
Kihúzó kötél őrzését a rendező nem vállalja.
A rendezvény teljes időtartama alatt a szervezők a repülőtér nyilvános területein
fényképfelvételeket készíthetnek, melyeket az interneten közzétehetnek.
A külföldi csapatkapitányok hozzák magukkal saját nemzetük Nemzeti Lobogóját
(méret: 2x1 méter) és valamilyen médián (DVD, CD) nemzetük Himnuszát. A hazai
csapatkapitányok amennyiben van klub emblémás zászlójuk és klubindulójuk szintén
valamilyen médián hozzák magukkal.

Hajdúszoboszló, 2019. június 03.
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1. sz. melléklet

Nevezési lap/Application form
Versenyző adatai / Competitor
Név / Name
Cím / Address
Számlázási cím / Invoice data
Nemzetiség / Nationality
Telefonszám / Phone number
E-mail
Szakszolgálati engedély száma /Aircraft Pilot Licence Nr
NAC szám / FAI licens number
Klub neve / Club name
Adatrögzítő neve vagy gyártmánya
Adatrögzítő sorozatszáma

Repülőgép adatai / Glider
Típus / Type
Lajstromjel / Registration number
Konfiguráció/Configuration
Azonosítójel / Tail ID
Géposztály / Aircaft class

Motor

Winglet

ID

yes/no
FAI Klub

yes/no
Mixed Open

A kitöltött nevezési lapot kérjük az airport.hajduszoboszlo@gmail.com email címre visszaküldeni. / Please send to airport.hajduszoboszlo@gmail.com.

