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1. A verseny rendezője:

Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon SE
6000 Kecskemét, Báthory utca 3/A
tel: 30/244-5857, 76/485-135, 76/327-344
e-mail: info@hiroseje.hu

2. A verseny célja

● Bács-Kiskun Megye és Kecskemét népszerűsítése,
● az ejtőernyőzés népszerűsítése Bács-Kiskun megyében,
● klub kapcsolatok erősítése,
● sportminősítések megvédése,
● új minősítés megszerzése.

3. A verseny védnöke

Nyitray András

4. A verseny helyszíne és ideje

Kecskemét, Matkópuszta reptér, 2011. május 6-8.
A verseny főbírója: Tóth János
A verseny felelős szervezője: Sutus András

5. Nevezési határidő

2011. május 6.
A  leadott  nevezések  csak  a  nevezési  díj  befizetésének  igazolásával  együttesen 
érvényesek.

mailto:info@hiroeseje.hu
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6. Nevezési díj

Személyenként 16.000 Ft.
A nevezési díj magában foglalja az ejtőernyős ugrások költségeit.
A 6 sorozatból valamilyen oknál fogva végre nem hajtott ugrások esetén a szervező a 
nevezési díjból 2000 Ft-ot ugrásonként visszatérít.

7. Nevezési cím

Hírös Ejtőernyős és Hőlégballon SE
6000 Kecskemét, Báthory u. 3/A
e-mail: info@hiroseje.hu

8. Nevezési feltételek

● Egy csapat létszáma 4 fő.
● A csapatok összetétele vegyes (nő-férfi) is lehet.
● Azok  a  csapatok,  amelyek  nem tisztán  klubcsapatként  kívánnak  versenyezni, 

fantázianév alatt kerülnek a csapatversenyben értékelésre.
● Nevezni a mellékelt nevezési lapon lehet.

9. A verseny lebonyolítása

● A verseny ejtőernyős minősítő célbaugró verseny.
● A verseny az MRSZ közreműködésével a FAI szabályoknak megfelelően történik.
● A versenyen csapat és egyéni célbaugrás eredményeket értékelünk.
● Ugrási magasság: 1000-1100 m.
● Ugrás száma: maximum 6, minimum 4.
● Az ugrások beleszámítanak az egyéni értékelésbe is.
● Holtverseny esetén a több nullák száma dönt.
● A célbaugrás szivacsra történik.
● Légi jármű típusa: C-182.

mailto:info@hiroeseje.hu
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10. Díjak

● Csapat célbaugrás: I. II. III. helyezés.
● Egyéni célbaugrás: I. II. III. helyezés.
● A legeredményesebb női versenyző díj.

11. Program

2011. május 6., péntek:

● 09:00-12:00: Beérkezés, regisztrálás.
● 12:00-13:00: Ebédszünet.
● 13:00-14:00: Technikai, bírói megbeszélés, sorsolás a csapatvezetők jelenlétével, 

közben a versenyzők elfoglalják a szállást.
● 14:00: Megnyitó.
● 15:00: Célugrógép felszállás, versenyugrások.
● 19:00: Vacsora.

2011. május 7., szombat:

● 08:00: Célugrógép felszállása, versenyugrások.
● 12:00-13:00: Ebédszünet.
● 13:00: Célugrógép felszállása, döntők. (Technikás gép közben)
● 17:00: Ünnepélyes eredményhirdetés.
● 19:00: Vacsora, zenés műsoros est. A résztvevők a klub vendégei.

2011. május 8., vasárnap:

Ejtőernyős ugrások, tandemek.

12. Általános tudnivalók

Okmányok, felszerelések:
Ejtőernyős  igazolvány,  illetve  az  előírásoknak  megfelelő  okmányok  szükségesek, 
amelyeket a szervezők a regisztrációkor ellenőriznek.
Az okmányoknak érvényesnek kell lenniük!
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Bármely, a versenykiírásban nem tárgyalt esetre a FAI versenyszabályzat a mérvadó.
A szakmai vezetőnek igazolni kell a benevezett versenyzői szakmai felkészültségét.

Étkezés:
Fizetős, önellátó. A pénteki ebéd és vacsora iránti igényeket a regisztráció alkalmával, a 
szombati reggelit a pénteki nap folyamán, a szombati ebéddel kapcsolatos részleteket 
pedig aznap délelőtt kell egyeztetni.
A verseny ideje alatt büfé működik a reptéren.

Szállás:
A szállásigényt a regisztráció alkalmával kell egyeztetni a rendezőkkel.
3500 Ft/szoba/éj (2-3 fő)
2000 Ft/fő/éj faházban
1000 Ft/lakókocsi/éj (fürdéssel, villannyal)

500 Ft/sátor/fő/éj (fürdéssel)

13. Óvás

A  verseny  főbírájához  lehet  benyújtani  az  eseményt  követően,  az  eredmény 
kifüggesztésétől  számítva  30  percen  belül,  írásban,  hivatkozva  a  versenyszabályzat 
pontjaira.
Az óvási díj 5000 Ft. A rendező a változtatás jogát fenntartja.

Információ:

Sutus András, tel: 30/244-5857

Minden résztvevőnek jó versenyzést és kellemes szórakozást kívánnak a rendezők.

Kecskemét, 2011. április 8.

Sutus András
Szervező
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