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1. Alapvető információk 
2019 Rally Kupa, LHFH Futam  
Club, 15M és Open géposztályok 
2019 május 17 - 19 
Farkashegyi Repülőtér (LHFH) 
2092 Budakeszi Repülőtér HRSZ 075/1 
 
További részletek az 1. számú bulletinben. 

2. Szükséges dokumentumok 
A pilóták saját felelőssége az összes szükséges dokumentum ellenőrzése - ezt a verseny             
előtt aláírásukkal igazolják - a szervezők azokat nem fogják ellenőrizni. 

3. Technikai feltételek 
Kötelező fedélzeti eszközök 

- Regisztrált FLARM/OGN Tracker használata kötelező! 
- Adatrögzítők és feladat igazolása 

- Feladat igazolása a versenykiírás 3.2-es pontja szerint (itt elérhető)! 
- Adatrögzítők a versenykiírás 7-es pontja szerint (itt elérhető)! 
- A teljes MVK Racing Task feladat deklarációja a pilóta feladata és 

felelőssége az alábbiak szerint 
- A deklarációban a következőknek kell szerepelni:  A teljes RT feladat, 

versenyző (kétkormányos gép esetén a másik pilóta vagy utas) neve, 
a gép típusa  lajstromjele vagy regisztrált azonosító jele, szárnyfesztáv 
ha változtatható (hiánya esetén a nagyobb index számot kell 
figyelembe venni). 

- Ennek hiányában a feladat nem értékelhető. 
 
Nem használható eszközök 

- A felhőrepülésre alkalmas eszközök (pl.: Bohli, Schanz, KT1 iránytű, elfordulásjelző, 
műhorizont) kiszerelése nem kötelező, de a felhőrepülés tilos! 

Rádiófrekvenciák 
- FARKASHEGY INFO (125,610 MHz) -  minden  versennyel  kapcsolatos  rádiózás 

ezen  a frekvencián történik 

4. A repülőtér 
Neve: Farkashegyi repülőtér (LHFH) 
Címe: 2092 Budakeszi Repülőtér HRSZ 075/1 
Telefonszáma: +3630 681 7937 
E-mail címe: lhfh@mavrepuloklub.hu 
Üzemeltető: MÁV Repülőklub 
Felelős vezető: Gangl Gábor 
WGS 84 koordinátája: N472923 E185436 

http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2019_mvk_szabalyzat_v1.3.pdf
http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2019_mvk_szabalyzat_v1.3.pdf
mailto:lhfh@mavrepuloklub.hu


Magasság: 215 m (705 feet) 
Pályairány: 15/33 (fű) 
 

 
A verseny idejére a repülőtér munkaterületéből a Prékó oldalon kb. 20 m le lesz választva 
sárga jelölőkkel - sárga vonal a fenti képen -  a pálya széle és ezen sáv közt tilos a gurulás 
illetve a le és felszállás.  
 
Behajtás és kemping 

- Behajtás a repülőtérre (Budaörs irányából nézve) a hangárok mögött 
- Parkoló a versenyzők részére a képen látható helyen (a kempinghez a parkolón 

keresztül lehet behajtani) 
- Kempingezés a faházak körüli területen lehetséges 
- WC és zuhanyzó a kempingezők számára a faházakban elérhető 
- Vizesblokk a parkoló mellett, eligazítás illetve étkezés a MÁV Faház ebédlőjében 

 

 
- A hangárok mögött található parkolót (“Parkoló - Szervezők”) a repülőtérre látogató 

vendégek is használhatják - az autókban hagyott értékekért a szervezők nem 
vállalnak felelősséget! 
 
 
 
 



Repülőgépek tárolása 
Szállítókocsiban és nyűgözőn lehetséges, hangártárolási lehetőség nincs.  
 
A szállítókocsiban tárolt gépeket közvetlenül a víztöltő hely (vizesblokk) melletti kijelölt 
területen kell elhelyezni - ha nincs több hely, a kijelölt nyűgöző helyeken is lehetséges a 
szállítókocsiban történő tárolás. 
 
A repülőgépek nyűgözése a kijelölt nyűgöző helyeken lehetséges (fehérrel jelölt területek)           
szorosan, egymás mellett. Az üres szállítókocsikat a világos sárgával jelölt területeken lehet            
elhelyezni. 
 

 

 
 
A 2. és a 3. nyűgöző sor csak szükség esetén lesz megnyitva. A narancssárga területek a                
motoros nyűgöző illetve a tankoló, behajtani a nyűgözők felé a kékkel jelölt útvonalon lehet.              
A nyűgözési terület határai egyértelműen jelölve lesznek.  
 
Víztöltési lehetőség a vizesblokknál, a szállítókocsik (“összerakós sor”) mellett. A hangárok           
előtti részt szabadon kell hagyni! 



5. A verseny 
Feladatok 

- Racing Task (RT) az MVK szabályai szerint 
  
Verseny eljárások 

- Ballaszt módosítás a griden nem engedélyezett a helyi adottságok miatt! 
  
Versenyterület és helyszín határok 

- MVK szabályai szerint 
 
A segédmotoros vitorlázó repülőgépekre vonatkozó szabályok 

- Az MVK 3.11 pontja szerint 
  
A start szektor 

- 3 km sugarú kör, az indulási pont az eligazításon ki lesz hirdetve illetve a 
feladatlapon közzé lesz téve. 

  
Starteljárások 

- Gentleman agreement Regatta Start (preferált) 
- Hagyományos 

  
Vonalnyitás 

- A vonalnyitásról A 125.610MHz-es frekvencián adunk értesítést az utolsó nem kitolt 
gép felszállása után a következő módon: 

- A Klub, 15m illetve az Open géposztály vonala xx óra xx perckor fog nyitni az 
A/B/C feladatra. 

 
Majd 10 és 5 perccel vonalnyitás előtt: 

- A Klub, 15m illetve az Open géposztály vonala 10 perc múlva fog nyitni az 
A/B/C feladatra.  

- A Klub, 15m illetve az Open géposztály vonala 5 perc múlva fog nyitni az 
A/B/C feladatra. 

És végül vonalnyitás pillanatában:  
- A Klub, 15m illetve az Open géposztály vonala kinyitott az A/B/C feladatra. 

 
A vonalnyitás általában 20 perc az utolsó gép felszállásától számolva, de időjárási okok miatt 
a rendezők ezt kitolhatják 30 percre. 
 
Cél szektor 

- Az érkezési szektor 500 m sugarú henger, mely a repülőtérről délkeletre helyezkedik 
el az M1-M0 csomópontnál. 

- Koordináták: Az első eligazításon illetve a feladatlapon kihirdetve 
- Méret: R 500 m  
- Minimális magasság: 500 m QNH 
- Minimális magasság alatti érkezés esetén a versenyző büntetőpontokat kap, melyek 

levonásra kerülnek a napi MVK pontszámából, az alábbiak szerint: (érkezés adott 
magasságon) 

- Méterenként 1 büntetőpont 



- Ezek a büntetőpontok csak a rally kupa eredményeket befolyásolják, az MVK 
eredményeket nem. 

 
Fájl leadás 

- A fájlokat kizárólag e-mailben küldve az lhfhrallykupa+igc@gmail.com fogadjuk el. A 
loggerek letöltése a versenyző felelőssége és feladata! 

 
Pontozás 

- Az érvényben lévő szabályzat alapján (megtekinthető itt) 
 
Óvás 

- Az óvási díj 50.000 Ft, mely az óvással együtt fizetendő. Az óvás elfogadása 
esetén az óvás díját a bizottság visszaadja. 

 
Terepre szállás 

- Terpeszállás esetén, a pilóta köteles a leszállásról értesíteni a sport bizottságot a            
leszállást követő 20 percen belül (Az eligazításon és feladat lapon lesz közzétéve),            
valamint az igc-filet emailben elküldeni az lhfhrallykupa+igc@gmail.com címre        
amennyiben lehetséges. 

- Amennyiben a jelentés nem érkezik meg naplementéig, és a gép hollétéről sincs hír,             
a sportbizottság értesíteni fogja a kutató-mentő szolgálatot. Amennyiben a         
terepreszállási értesítés nem érkezik meg 20 percen belül, a pilóta első alkalommal            
figyelmeztetésben részesül, további előfordulás esetén a versenyről kizárható. 

 6. Megérkezési és leszállási eljárások 
- Az érkezési jelentést a 125,610MHz-en kell tenni, a célkör elérése előtt 10            

kilométerrel. A frekvenciára a célkör előtt legalább 15 kilométerrel át kell térni. A             
jelentés szövege “azonosító jel 10 km”. pl.: “AA 10 km”  

- A célkör elérését a frekvencián jelenteni kell, a tervezett érkezési eljárással - direct             
landing vagy speed finish - együtt, pl.: “AA célkörben, speed finish” 

- A célkör elérését követően a repülőtér felé fordulva folytatni kell a megközelítést és             
az erdő elhagyása után (a lenti képeken fekete-fehér jelölővel) lehet megkezdeni a            
választott - és a repülésvezető által visszaigazolt - érkezési eljárást 

- A célkör elérésekor dinamikus felhúzás nem megengedett! 
 

- 33-as érkezés (preferált) 
- Speed finish (narancssárga) - Az erdő elhagyása után a pályára          

merőlegesen kell megközelíteni a repülőteret és minimum 350 m QNH          
magasságon kb. félpályánál lehetséges a keresztezés, majd be kell sorolni          
33-as pálya jobb harmadik fordulóra és a pálya Budakeszi oldalára minél           
hosszabbra leszállni. 

- Direct landing (fehér) - Az erdő elhagyása után be kell sorolni 33-as pálya             
bal harmadik fordulóra és a pálya Prékó oldalára minél hosszabban leszállni. 
 

mailto:lhfhrallykupa@gmail.com
http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2019_magyar_vitorlazorepulo__rally_kupa_kgy.pdf
mailto:lhfhrallykupa@gmail.com


 
33-as érkezés 

 
- 15-ös érkezés (erős szél esetén) 

- Speed finish (narancssárga) - Az erdő elhagyása után a pályára          
merőlegesen kell megközelíteni a repülőteret és minimum 350 m QNH          
magasságon kb. félpályánál lehetséges a keresztezés, majd be kell sorolni          
15-ös pálya bal harmadik fordulóra és a pálya Budakeszi oldalára minél           
hosszabbra leszállni. 

- Direct landing (fehér) - Az erdő elhagyása után be kell sorolni 15-ös pálya             
jobb harmadik fordulóra és a pálya Prékó oldalára minél hosszabban          
leszállni. 

- Figyelem, az út fölött legalább 20 m magasan (AGL) kell átsiklani! 
 

 
15-ös érkezés 



- Mindkét érkezési és leszállási eljárás esetén a leszállásnak minél hosszabbnak          
kell lennie. Minden hirtelen manőver kigurulás közben veszélyes repülésnek minősül,          
kivéve a rádión engedélyezett kifordulás. Minden esetben a munkaterületen belül          
meg kell állni - a Prékó oldalon figyelembe véve a sárga jelzésekkel kizárt területet is. 

 
- Alacsony érkezés esetén (a célkör minimális magasságánál alacsonyabban, nem 

hazaérő helyzetben) nem szabad folytatni a repülőtér megközelítését, mert nincs 
biztonságos terep a célkör és a repülőtér között! A fenti képeken “X” -el jelölt terepek 
nem alkalmasak leszállásra, a repülőtér közvetlen közelében lévő - felkiáltójellel jelölt 
- terepek pedig csak korlátozottan, a méretük és a felületük miatt. Így ilyen esetekben 
a célkör melletti terepek használata javasolt, illetve  - amennyiben lehetséges - 
magasságnyerés a kurzustól távol, a többi versenyző zavarása nélkül. 

- A célkör közelében lévő használható terepek az első eligazításon részletesen 
be lesznek mutatva. 

 

7. Repülőgépek visszahúzása 
- Direct landing esetén, pályairánytól függetlenül (a Prékó oldalon) a szegélyjelek és 

a sárga jelzések közt. 
- Speed finish esetén, pályairánytól függetlenül (a Budakeszi oldalon) a 

szegélyjeleken kívül a lehető legkevésbé belógva a pályára, a többi leszálló gépre 
tekintettel. Amennyiben a gép a 33-as küszöbhöz közel van, egyenesen le kell húzni 
a 33 küszöb irányába és a Prékó oldalon lehet visszahúzni. 

- Mindkét esetben fontos, hogy a visszahúzás során a lehető legkevésbé zavarjuk az 
éppen leszálló gépeket! 

 
Az eljárások részletesen ismertetve lesznek az első eligazításon is. 

8. Grid és felvontatás 
A széliránytól függően grid a 33-as vagy a 15-ös pálya Budakeszi oldalán lesz. Free grid van 
érvényben, a hátsó soroktól kezdődő feltöltéssel. A griden a gépek szorosan lesznek 
elhelyezve, ez részletesen ismertetve lesz az első eligazításon. 
 

 
 



A vontatás QFE 600 m-re (~ 800 m QNH) történik, leoldási zóna az ISG felett, a QNH 1350 
m maximális magasságú légtérben. 
 
Visszaszállás - a repülésvezetővel egyeztetve - a pálya Prékó oldalán történik. 

9. Légterek 
A repülőtér a BP TMA alatt helyezkedik el, ezért fontos a légtérszerkezet megismerése. 
Eligazításon erről lesz szó, de előzetesen is javasolt a légterek tanulmányozása.  
Pl.: https://terkep.legter.hu/ap/VG_Krc#11.3/47.4355/18.8979  
 

https://terkep.legter.hu/ap/VG_Krc#11.3/47.4355/18.8979

