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IX. Nyílt Micro Magic Baranya Bajnokság 
Orfű, 2018. október 22. 

 
 
A verseny megnevezése: IX. Nyílt Micro Magic Baranya Bajnokság 
A rendező szervezet:  Pécsi Ércbányász Modellező Klub 
Társrendező:   Orfűi Vitorlás Egyesület 
Versenyvezető:   később lesz kijelölve 
A verseny színhelye:  Orfű, OVE vitorláskikötő 
A verseny időpontja:  2018.10.22. (hétfő, munkaszüneti nap!) 
Hajóosztályok:   Micro Magic 
Nevezési cím:   www.nevezes.micromagic.hu 
Online elérhetőség hiányában: Lendvai Gábor (+36209345262) 

e-mail:    (lendvai.gabor@vipmail.hu 

Nevezési feltétel:  érvényes felelősségbiztosítás és, a Micro Magic osztály építési 
szabályzatának megfelelő modellvitorlás. 

 
Nevezési határidő:  2017.10.21. 18:00 óra 
Nevezési díj összege:   3000.-Ft 
 A nevezési díjon belüli versenyrendezési hozzájárulás mértékét, a 

rendező a regisztráció előtt hirdeti ki. 
Regisztrálás ideje és helye: 09:00-09:50 h-ig az első start előtt, a versenyhelyszínen. 
 
Díjazás módja:    az első három helyezett díjazásban részesül. 
 
Előírások a rádiókkal kapcsolatban: legalább 3 kristálypár, kivéve a 2,4 GHz berendezést. 
 
Rajtszámok, vitorlaszámok: kérjük, hogy a versenyzők az év elején rendszeresített, kiadott, névre 

szóló, vitorlaszámmal megegyező rajtszámot viseljék a futamok 
időtartama alatt. Rajtszám pótlás illetve rajtszám igénylésa verseny 
előtt 8 nappal korábban lehetséges a bodnar.imre@ugyvedkupa.hu 
címre küldött email igényléssel. 

 
A tervezett verseny program: 10:00-16:00 modellvitorlás verseny (Utolsó „A” rajt) 

16:30-tól    eredményhirdetés, majd vacsora 
 

Versenyszabályok:  az ISAF RRS 2017-2020 szerint. Bójaérintés megengedett, 
szabálysértések jóvátétele 360 fokos fordulattal. 

 
Felelősség-elhárítás:  Minden versenyző saját veszélyére vesz rész a versenyen. Lásd a 4. 

döntés a versenyen való részvételről szabályt. A rendező nem fogad el semminemű 
felelősséget anyagi kárért, sérülésért vagy halálért, ami a versenyen való részvétellel 
kapcsolatban, azt megelőzően, annak tartama alatt, vagy annak befejezését követően történik. 

 
Médiajogok:   A versenyzők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a 

verseny ideje alatt versenyrendezőség és a szponzoraik mindenféle ellenszolgáltatás nélkül 
bármikor készítsenek, használjanak, – időről-időre, saját belátásuk szerint – bemutassanak 
róluk bármilyen mozgóképet és élő, rögzített televíziós és más anyagokat. 

 
Médiapartner:   Compass (www.compassmagazin.hu és www.rcsailing.hu)  
 
Jó szelet! 
 
Versenyrendezőség 
 

ÓVD A PÉCSI-TÓ TISZTASÁGÁT, ÉS ERRE MÁSOKAT IS FIGYELMEZTESS ! 
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