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1.Számú bulletin 

 

 

 

Magyar Vitorlázórepülő Rally Kupa 2019 

Börgönd LHBD futam 

2019. május 10-12. 
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1. Rendező: 

Neve: Albatrosz Repülő Egyesület 

Címe: 8000 Székesfehérvár Radványi u. 6 

Felelős vezető: Szilády Dezső 

Mobil: +36 30/959-8897 

Email:  Szilady.Dezso@albatroszre.hu 

A versennyel kapcsolatos kérdésekben a verseny vezetője tud felvilágosítást adni. 

 

2. Repülőtér: 

Neve: Börgönd Repülőtér (LHBD) 

Tengerszint feletti magasság: 119,5m 

Pályairányok: 01/19 

WGS84 koordináták:  47°07’28,5”N  18°29’55,5” E 

Frekvencia: 119,560MHz 

Hívójel: Alba Infó 

Címe: 8000 Székesfehérvár Börgöndi út. (HRSZ 20430/2) 

Üzemeltető: Albatrosz Repülő Egyesület 

Felelős vezető: Szilády Dezső 

Mobil: +36 30/959-8897 

Email:  Szilady.Dezso@albatroszre.hu 

 

3. A verseny 

Neve: Magyar Vitorlázórepülő Rally Kupa 2019,  LHBD futam 

Időpontja:  2019. május 10–12. 

Géposztályai: (MVK Index lista alapján) Club: 82-102, 15M: 102-114, Open:114 fölött 

vezető: Meretei Zoltán 

Mobil: +36 30/204-7100 

Email:  Meretei.Zoltan@albatroszre.hu 

Távoli pontozóbírója: Daróczy János 

Távoli meteor támogatója: Gyöngyösi András Zénó 

Feladatok:  Racing Task (RT) az MVK szabályai szerint. 

Eljárások: Ballaszt módosítás a starton nem lehetséges. 

Versenyterület és felszíni határok:  Az MVK szabályai szerint. 

A segédmotoros vitorlázó gépekre vonatkozó szabályok: Az MVK 3.11 szerint. 

A indulási szektor: 3km sugarú kör a feladatlap szerint. 

Indulási vonal nyitás: A kategória (nem kitolt) utolsó felszállója után 20' vagy időjárási 

okok miatt 30'. A vonalnyitás várható ideje öt percenként ill. a ténye is a repülőtér 

frekvenciáján bemondásra kerül. 

Indulási eljárás:  Hagyományos. 

Érkezési szektor:  Kihelyezett 500m sugarú henger. Az érkezési szektor utáni terepre 

szállás nem befolyásolja az értékelést, ez alól kivétel a veszélyes repülés! 
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4. Program: 
Előnevezési határidő:  2019. május 6. 18:00 óra 
Edzőnap:    2019. május 10. Előzetes egyeztetés alapján lehetséges 
Nevezés a helyszínen:  2019. május 10. 16:00 - 18:00 -ig 
Bevonulás, regisztráció:  2019. május 10. 16:00 - 18:00 óra 
Első hivatalos eligazítás:  2019. május 10. 18:00 óra 
Versenynapok:    2019. május 11 – 12. 
Eligazítás a versenynapokon:  délelőtt 10 óra 
Grid nyit:    minden reggel 8-kor 
Az eligazításról és a Grid nyitás –zárásról információt teszünk közzé minden nap reggel 
8:00-ig a  hivatalos weboldalon. 
Díjkiosztó:   2019. május 12. 18:00 óra  (módosulhat) 
 

 

5. A verseny költségei: 

Az MVK nevezési díjad az előnevezési határidőig kell befizetni. Ez a helyszínen már nem 
befizethető! 

A péntek és szombat esti közös bográcsos vacsorát a nevezési díj tartalmazza.  

Nevezési díj:  
Előnevezés esetén, 2019.május 6.-ig elutalva,  6.000,-Ft 
A küldő bank költségeit a küldő félnek kell viselnie és a közlemény rovatban fel kell 
tüntetni: Név, lajstromjel és MVRK  
Bankszámla adatai: 
Tulajdonos: Albatrosz Repülő Egyesület 
Bankszámla szám: Budapest Bank 10102952-01361819-00000001 
Helyszíni nevezés esetén, készpénzben,  12.000,-Ft 

Vontatási díj előzetesen 1.200,-Ft/perc. A helyszínen készpénzben fizetendő. 

 

 

6. Szállás: 

A repülőtér területén a campingezés lehetséges. Nevezéskor kérjük előre jelezni, mivel 

meleg víz és mellékhelyiség korlátozottan áll rendelkezésre. 

A közelben lévő szállásokból mindenki legyen kedves igényei szerint kiválasztani a 

megfelelőt pl. a Booking.com honlapján. Jó választás lehet a Velencei tó 

Székesfehérvárhoz ill. az M7-hez közelebbi szállásai az előszezoni, nyomottabb árak 

miatt. 
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7. Regisztráció, egyéb feltételek: 

A honlapon elérhető nevezési lap segítségével online lehet nevezni. Kérjük, hozd 

magaddal kinyomtatva a kitöltött és aláírt Versenyrésztvevői Nyilatkozatot, ami a 

nevezésnél letölthető. Erre előnevezés és helyszíni nevezés esetén is szükség van! 

Hangár tárolás:      Fa gépeknek, előzetes egyeztetés alapján. 

Szabadban tárolás repülő és vagy szállítókocsi:  Van 

Víztöltési lehetőség:      Van. Az előnevezéskor fel kell tüntetni az 
igényt. 

 

Kérlek minél előbb küld el a Meretei.Zoltan@albatroszre.hu címre a nevezéseden kívül az 
alábbi információkat. Ezek az információk a Te kényelmedet szolgálják, hogy legyen elég 
vacsora, vontatógép, víztöltési hely stb.: 

• Edzési igény 2019.05.10.-én         Igen / Nem 

• Hangártárolási igény (Csak fa gépeknek.)    Igen / Nem 

• A felszálláshoz vontatógép szükséges-e.    Igen / Nem 

• Víztöltési igény.       Igen / Nem 

• Létszám, ha a repülőtér területén szándékoztok campingezni. 

• Létszám, a közös vacsorákhoz. 
 

A repülőtéren DROP ZONE működik. Üzem esetén a DROP ZONE koordinátor látja el az 

"ALBA INFO" szolgálatot.  

Reptérrend:    http://www.albatroszre.hu/downloads/Egyesület/Repülőtérrend.pdf 

 

A futam a versenyszabályzat alapján kerül megrendezésre ami letölthető: 

http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2019_mvk_szabalyzat_v1.3.pdf 

 

További információ letölthető az MVSZ honlapjáról: 

https://www.soaringhungary.hu/download.php 

 

A Magyar Vitorlázórepülő Rally Kupa 2019 hivatalos honlapja:   

http://nyrek.hu/ 

 

 

8. Dokumentáció: 

A versenyzőnek saját felelőssége, hogy az összes szükséges okmány, beleértve a 

járműveket és a repülőgépet is, érvényesen a helyszínen rendelkezésre álljon. A verseny 

előtti eligazításon az okmányok meglétét és érvényességét a versenyző egy kitöltött és 

aláírt adatlappal igazolja. 
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9. Technikai feltételek: 

Kötelező működőképes fedélzeti eszközök a jogszabályokban meghatározottakon túl. 

• 8.33kHz osztású műszerfalba épített rádió. (Kézi rádió nem elfogadott.) 

• Az adott lajstromjelhez regisztrált FLARM/OGN Tracker 

• Adatrögzítők a feladat igazolására. 

Feladat igazolás versenyszabályzat 3.2 pontja alapján. 

Elfogadott adatrögzítők versenyszabályzat 7. pontja alapján. 

• A teljes MVK Racing Task deklarációja a pilóta feladata és felelőssége. 

A deklarációban a következőknek kell szerepelni: A teljes RT feladat, 

versenyző neve (kétkormányos gép esetén mindkét név!) A gép típusa, 

lajstromjele vagy regisztrált azonosító jele, szárnyfesztáv, ha változtatható. 

Fentiek hiányában a feladat nem értékelhető. 

• A felhőrepüléshez szükséges eszközök kiszerelése a repülőgépekből nem 

szükséges, de a felhőrepülés szigorúan tilos!  

 

 

10.  Egyéb feltételek: 

 

• A loggerek letöltése a versenyzők feladata és felelőssége.  A letöltött fájlokat e-

mailben küldve a Meretei.Zoltan@albatroszre.hu fogadjuk el. 

• Pontozás az érvényben lévő szabályok szerint. 

• Óvási díj: 60.000,-Ft. Amely az óvással együtt fizetendő. Elfogadott óvás esetén 

visszafizetésre kerül. 

• Terepre szállás esetén a versenyzőnek 20 percen belül értesítenie kell a 

sportbizottságot a leszállás tényéről és helyéről. (Lehetőség szerint az IGC fájlt is 

küldje el.) Amennyiben egy gép hollétéről nincs információ napnyugtásig, a 

sportbizottság értesíti a Kutató-mentő Szolgálatot. A téves riasztás esetleges 

költségei ez esetben a versenyzőt terhelik.  
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11. Szabadidős programok: 

Repüléstörténeti kiállítás.         http://www.albatroszre.hu/index.php/reulestorteneti-kiallitas 

Bory vár    http://bory-var.hu/ 

Sóstói Tanösvény     
https://www.szekesfehervar.hu/szombattol-latogathato-az-
eszaki-to-es-kornyeke-sosto-termeszetvedelmi-teruleten 

Börgöndi állatsimogató    https://hu-hu.facebook.com/fertozug/ 

Gokart pálya   http://gokartfehervar.hu/ 

Belváros Látnivalói   http://kirandulastervezo.hu/telepules/szekesfehervar 

Cinema city    https://www.cinemacity.hu/cinemas/alba 

Fürdési lehetőségek: 

Árpádfürdő    http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/ 

Városi uszoda    https://www.csitaryuszoda.hu/ 

Agárdi termál    https://www.agarditermal.hu/ 

Velence SPA     https://velencespa.com/spa-wellness/nyitva-tartas-es-arak 

 

 


