Pályázat a 2022 évi Sárkányrepülő Nemzeti Bajnokságra
Verseny kiírás
PÁLYÁZAT
1. A verseny rendezősége – a Zalagerszegi Gedeon Ferenc Sárkányrepüő klub és az
Amatőr Siklórepülők Egyesülete. Mind a két egyesület több éve rendez sárkányrepülő
vontatásos versenyeket, többször sikeres Nemzeti Bajnokságként is.
2. A verseny várható népszerűsége – májusi időpontban már sok sárkányrepülő versenyt
rendeztek, a zalaegerszegi repülőtér kedvelt helyszín, 2 vontatógép áll rendelkezésre a
helyszínen, amivel a légivontatásos verseny tökéletesen megrendezhető, a teljes
sárkányrepülő magyr mar versenymezőny részvétele várható (kb 12 fő). Magyarországon
elsőként hirdetünk a FAI Section 7 Class 1 kategória mellett Class 2 kategóriában is Nemzeti
Bajnokságot,amelyre a hazai merevszárnyú sárkányosok mind a 4 pilótáját várjuk.
3. A rendező által a versenyzőknek nyújtott szolgáltatások: vontatások 500 méterre (5000
Ft/vontatás) szálláslehetőség a repülőtéri épületben (díjazás fejében), rendezés,
startszolgálat, visszaszállítási koordináció és értékelés, díjak 10 ezer Ft / versenyző
nevezési díj fejében.
4. A versenyzők saját ráfordítása: nevezési díj (10 ezer Ft) vontatási díj (5000 Ft/ vontatás)
visszaszállítás logisztikája (önálló szervezésben).
5. Mire kívánja fordítani a pénzt a verseny rendezője? (a verseny megrendezésén túl a
fentmaradó költségeket a versenyzők vontatási költségeinek csökkentésére fordítjuk.
6. Pályázati összeg – a szövetségtől 200 ezer Ft támogatást várunk a verseny
lebonyolításához, a vontató gépek üzemeltetéséhez és a versenyzők kiszolgálásához (közös
vacsora, ebédcsomag, vontatási díj hozzájárulás)
Kérjük az MRLSz elnökségét és a szakági bizottság jóváhagyását és a versenyünk
támogatását!.
VERSENYKIÍRÁS
A meghirdetett verseny megnevezése:

„Zalaegerszeg Kupa, 2022. évi Sárkányrepülő Nemzeti Bajnokság”
egyfordulós, motoros sárkány vontatással induló gyalogos sárkányos távrepülő verseny FAI
Hang Gliding Class 1, Class 2 és Class 1 Sport kategóriákban.
Helyszín: A Zalaegerszegi Repülőtér
Időpont: 2022 május 19-22 (csütörtöktől vasárnapig) 4 nap, tartalék időpont június 3-6
(péntektől hétfőig)
Szálláslehetőség: A repülőtéren szobákban, vagy sátrazással.

Megnyitó. 2022. május 19. 10 órakor a reptéren
Eredményhirdetés: 2022. május 22. vagy június 6. (késő délután a repülőtéren)
Regisztráció:
Előzetes
jelentkezés
szükséges
2022.
május
16-ig
a
laszlo.kerekes55@gmail.com címre (a reptéri közös vacsora és a vontatógépek szervezése
miatt elengedhetetlen). A jelentkezéskor az alábbiakat kérjük: mikorra érkezel, szobát
szeretnél, vagy sátrazást tervezel, hány fővel veszed igénybe, a közös vacsorán ott leszel-e?
Nevezési díj: 10.000 Ft (helyben kp-ban fizethető)
A nevezési díj tartalmazza: a díjakat és a rendezést.
Vontatási díj 5000 Ft/ vontatás 500 m-re
Visszaszállítás: Saját szervezésben és költségre
Feladatkitűzés: Naponta az időjárás lehetőségei/körülményei szerint a versenyzők
konszenzusos megállapodása alapján.
Értékelés: a helyszínen meghatározott szabályok alapján.
Gps: Használata kötelező, adatkábelt mindenki hozzon a műszeréhez.
Díjak: Az első három egyéni helyezettnek (csapatverseny nincs).
Verseny kiszolgálás: Startszolgálat, távra elmenők információinak gyűjtése, összeszedés
koordináció támogatása, távok értékelése.
Nevezés feltételei: A versenyre nevezők rendelkezzenek érvényes MRLSz/FAI licensszel.
Mindenki saját felelősségére nevez, ill. versenyez, a hazai előírások és a helyi reptérrend
betartása kötelező. Vontathatói jogosultság szükséges.
Felszerelés: GPS használata az értékelés miatt kötelező, az egyéni felszerelés
megfelelőségének ellenőrzéséért a koordinátor felelősséget nem vállal, csak a vontatás
lehetőségét kínálja fel, és az összeszedési információkat közvetítését vállalja.
A verseny menete: Napi eligazítás 11 órakor, nyitva a starthelyen: 12 óra 30 perckor,
Verseny lebonyolítása: Vontatás 2 vontató géppel, két vonalban szélirány szerint a két fő
pályairányban lehetséges, a kitelepülést az eligazítás során határozzuk meg
Szállásigény jelzés: A regisztrációval egyidejűleg szükséges megküldeni az igényelt
szállást a koordinátor részére.
laszlo.kerekes55@gmaik.com
Telefon: +36-20-777-9139
Versenyigazgató: Kerekes László
Egyéb infók:
1.Programok a verseny alatt a helyi repülőklub szervezésében ingyenesen megtekinthetők!
2.Ha teljesen egyértelműen rossz lesz az időjárás, legkésőbb 2022.05.11-én (hétfő este) 20
óráig a verseny lemondásra kerül a sárkányos levelező listákon
Azok számára akiknek egyik értesítési mód sem megfelelő, kéretik egy telefonhívást
lebonyolítani a rendező felé.

3.Mindennemű segítséget a rendezéssel kapcsolatban szívesen fogadunk (kiértékelés,
segítők, összeszedők, mobil internet a feltöltéshez/kiértékeléshez) stb.
4. A vontatáshoz szükséges felszerelésről mindenki gondoskodjon, és ha lehet, hozzon
magával tartalék szakadó elemet!
5. Akinek van, az kérem, hogy hozzon dollyt, vontató szakadó-elemet, vagy kötelet
tartalékba.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a fenti költségek mellett arra törekszünk, hogy a lehető
legolcsóbb legyen ez a verseny, így nagy létszámú kiszolgáló és értékelő személyzet nem
lesz, csak annyi amennyit a támogatásoknak köszönhetően fedezni tudunk.
Lehet egy-egy napra is jönni, kinek hogyan sikerül-, de előtte mindenképpen egy
telefonhívást kérünk a koordinátor felé, vagy elektronikus levelet, annak érdekében, hogy a
szervezés zökkenő mentesebb legyen. A részvételi jog látható igazolására a résztvevők és
vendégeik számára azonosító karszalagot fogunk adni, amennyiben a költségeket az illető
már kifizette.
Támogatók:
Magyar Repülő és Légisport Szövetség,
Gedeon Ferenc Sárkányrepülő Egyesület Zalaegerszeg,
Amatőr Siklórepülők Egyesülete Budapest,
Syba Napvédelem Kft.
Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők

