XXVI. MAGYAR RALLYREPÜLŐ NEMZETI
BAJNOKSÁG
VERSENYKIÍRÁS
1. Rendező az MRSZ Motoros Általános Repülési Szakbizottság
2. Szervező, lebonyolító: Ifjú Repülőkért Alapítvány
3. Szabályok: FAI Rallyrepülő Versenyszabályzat 2016
Az ellenőrzési pontok koordinátái és magassági adatai a HM 1:50.000 méretarányú
digitális topográfiai térképéről kerülnek felhasználásra.
4. Időpont, helyszín:

Jakabszállás repülőtér
2017 Szeptember 15-17

5. Verseny időbeosztása:
Szeptember15., péntek
- 08.45-ig megérkezés a repülőtérre, regisztráció
- 09.00 megnyitó, eligazítás
- 10.00 első versenypáros felszállása az 1. sz. útvonalra
- 16.00 első szám értékelése
- 19.00 vacsora a szálláshelyen
- megjegyzés: ebéd (menü) az Aero Hotel ebédlőjében a versenyzők saját
időbeosztása szerint 11.30 – 15.00 között
Szeptember 16., szombat
- 07.00 reggeli a szálláshelyen
- 08.30 eligazítás
- 09.10 első versenypáros felszállása 2. sz. útvonalra
- 16.00 első versenynapi értékelés
- 19.00 vacsora a szálláshelyen
- megjegyzés: ebéd (menű) az Aero Hotel ebédlőjében a versenyzők saját
időbeosztása szerint 11.30 – 15.00 között
Szeptember 17., vasárnap
- 07.00 reggeli a szálláshelyen
- 08.30 eligazítás
- 09.10 első versenypáros felszállása a 3. sz. útvonalra (ez a rally futam száma is!)
- 15.00 értékelés
- 16.00 ünnepélyes eredményhirdetés
- megjegyzés: ebéd (menű) az Aero Hotel ebédlőjében a versenyzők saját
időbeosztása szerint
-

6. Jelentkezés feltételei:
érvényes szakszolgálati engedély (a navigátor nem kell, hogy pilóta legyen)
min. 80 repült óra
igazolt rallyverseny részvétel (legalább egy értékelt futam, a pilóta esetében
pilótaként)

7. Költséghozzájárulás:
melyet a helyszinen kell befizetni regisztrációkor

80.000.-Ft/páros
Nevezés két kategóriában történhet:
I.Kategória*
40-65 kts sebesség határokban,
II.Kategória
70 kts és fölötti sebességgel.
*Az I. kategóriában, az FAI előírásoktól eltérően, nevezhetnek UL gépek és movitok,
függetlenül a futómű kialakítástól.
A jelentkezési határidő: 2017. augusztus 25 (péntek).
A mellékelt Jelentkezési lapot az alábbi címre kell küldeni:
Postacím: Ifjú Repülőkért Alapítvány 2030 Érd, Gyöngyvirág u. 46/c
E-mail: ifjurep@t-online.hu

Szervezési okok, térképek, fotók sokszorosítása miatt kérjük az időpontot
pontosan betartani.
Nevezési létszámkeret: 20 páros, a nevezési határidő után a túljelentkezés esetén a
Szakbizottság bírálja el a létszámfelettiek indítását.
8. Értékelés:
GPS-Logger alapján.
Az elfogadott GPS loggerek: Gyenes 500; Opitz 550, és az FAI által elfogadott
típusok.
Saját egyedi logger is használható tartalékként, de csak a rendezők előzetes
jóváhagyásával.
(A fedélzeten a loggerek működtetéséért a versenyző a felelős)
9. Térkép:
A versenyrepülésre 1:200 000 léptékű légi navigációs A/3 méretű színes másolatot két-két
példányban a rendező biztosít. A repülés alatt a versenyzők kötelesek a fedélzeten tartani az
1:500 000 léptékű légi navigációs térképüket.

10. Üzemanyag:
A repülőtér üzemanyag kútjáról 100LL repbenzin napi áron. A rendező korlátozott
mennyiségben tud biztosítani 98-as autóbenzint. Az igényt a nevezéssel együtt kérjük
megküldeni. Olajról mindenki saját megoldásban gondoskodjon.

11. Nyűgözés:
Hangártárolásra korlátozottan van lehetőség, ezért mindenki gondoskodjon nyűgözési
felszerelésről is.

12. Szállás, étkezés:
Szállás az Aero Hotelben lesz bitosítva, előzetesen lefoglaltunk szobákat a versenyre (péntek
és szombat éjszakára) viszont konkrét szobafoglalást mindenki személyesen tegye meg a
nevezési határidőig - hivatkozással a rally versenyre foglalt szobákra. Célszerű már
csütörtökön letelepülni, hogy a verseny napjára kipihenjétek magatokat. A szállás díját
mindenki egyénileg rendezi a szállodában. vacsorát mindenki egyénileg saját ízlése szerint
rendezi a szálloda éttermében. A szálloda telefonszáma: 06-76-382 770
A ebéd (menű) díját a költséghozzájárulás tartalmazza, regisztrációkor kapjátok meg az
ebédjegyeket.
13. Díjazás:
Díjat kap az 1-3 helyezett páros kategóriánként.
Továbbá az NB végeredmény első 5 helyezettje a következő évi válogatott keret tagja.

14. Egyéb információk:
A kategóriák minimális létszáma 5 páros. Ha az I. kategória létszáma kevesebb, akkor a
párosok pontszámot kapnak rangsorolásban, de helyezési díjat nem.
Az I. kategóriában a pilóta egyedül is indulhat.
Egy repülőgéppel több páros is repülhet.
15. A verseny tisztségviselői:
Versenyvezető és a sportbizottság vezető: Horti Kálmán
Tagok:
Matúz István feladat előkészítő és értékelő
Matúzné Márti értékelő
Paksy Györgyi értékelő
Ádám Zsolt célleszállás értékelő
További kisegítőket a versenyt szervező Alapítvány elnöke jelöli
ki.
Zsűri elnöke:
Zsűri tagok:

Szabadfi Botond
Fejéregyházi László, továbbá az első eligazításon meg
választott (nem versenyző) tag.

Jóváhagyta az MRSZ Mot. Ált. Rep. Szakbizottság
Budapest, 2017. január 15

Benedek János sk.

Horti Kálmán sk.

Mot. Ált. Rep. Szakbiz. Vezető

Alapítvány elnöke, a verseny
szervezője

JELENTKEZÉSI LAP
XXVI. Magyar Rallyrepülő Nemzeti Bajnokságra
Jakabszállás 2017 szeptember 15-17

Pilóta neve:……………… …………….Szakszolg.eng.száma:…………………
Szakmai érvényesség:………………..Orvosi érvényesség:………………
Lakcíme:……………………………………………………………………
Telefon:………………………… e-mail:………………………………
Navigátor neve:…………………………………………………
Repülőgép tipusa:…………………l.jele:………………………
Versenysebessége:……………..kts
Nevező repülőklub, vagy egyéb szervezet:…………………………………….
Üzemanyag igény: ………………liter (98-as autóbenzin)

Kelt:……………………..2017……….hó….nap
………………………………………..
pilóta aláírása
Beküldési határidő: 2017. augusztus 25.

