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1. Rendező: 
Neve: Máv Sportrepülő Egyesület - Aeroklub Farkashegy 
Címe: 2092 Budakeszi Repülőtér HRSZ 075/1 
E-mail címe: lhfh@mavrepuloklub.hu, elnok@acfh.eu 
Felelős vezető neve, elérhetősége:  
Finta Jácint (MÁV Repülőklub),  +3630 631 6392  
Bőti László (Aeroklub Farkashegy), +3620 474 1279 
A versenyt érintő kérdésekben a verseny vezetője tud bővebb felvilágosítást adni az 
lhfhrallykupa@gmail.com címen 
 

2. Repülőtér: 
Neve: Farkashegyi repülőtér (LHFH) 
Címe: 2092 Budaekeszi 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 
Pályairány: 15/33 
 

3. Verseny paraméterei: 
Megnevezése: 2019 Rally Kupa - LHFH Futam 
Géposztályok: a magyar indexlista osztályba sorolása szerint  Club: 82-102, 15M: 102-114, 
Open:114 fölött 
Időpontja 2019.05.17-19 
A verseny vezetője: Kallós Gábor  
Email: lhfhrallykupa@gmail.com 
A sport bizottság vezetője: Daróczy János 
Meteorológia: Gyöngyösi András Zénó 
Különdíjak: Legjobb ifi, legjobb női Legnagyobb átlag sebesség 

 
4. Program: 
Előnevezési határidő: 2019. május 13. 12:00 óra 
Nevezés a helyszínen: 2019. május 17. 16:00 - 18:00 -ig 
Bevonulás, regisztráció: 2019. május 17. 18:00 óra 
Első hivatalos eligazítás: 2019. május 17. 20:00 óra 
Versenynapok: 2019. május 18 – 19. 
Eligazítás a verseny napokon: délelőtt 10 óra 
Grid nyit: minden reggel 8-kor 
Az eligazításról és a Grid nyitás –zárásról információt teszünk közzé minden nap reggel 
7:45-ig a www.lhfh.hu/rallykupa weboldalon. 
Díjkiosztó: 2019. május 19. 18:00 óra  (módosulhat) 
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5. A verseny költségei: 
Előzetes nevezési díj: 6000 Ft / versenyző 
A nevezési díj csak átutalással fizethető az MÁV Repülőklub számlájára legkésőbb 
2019. május 13-ig. Ezután nevezést csak a helyszínen tudunk elfogadni. A küldő bank 
bankköltségeit a küldő félnek kell viselnie.  
 

Bankszámla adatai: 
Máv Repülőklub 

UniCredit Bank 10918001-00000046-90650015 
 
Nevezési díj a helyszínen: 10000 Ft / versenyző 
Csak készpénzben fizethető. 
 
A nevezési díj (és csak a nevezési díj) 0% Áfát tartalmaz, számlát az alábbi címről lehet 
beszerezni: lhfh@mavrepuloklub.hu 
 
Vontatási díj: (helyszínen készpénzben fizetendő) 
Száraz gépeknek 10000.- Ft/600 m 
Vizes gépeknek 12000.- Ft/600 m 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
Szállásköltség: (helyszínen készpénzben fizetendő) 
Sátorhely: 500.- Ft/fő/éj - lakókocsi is 
A közeli szállások listáját hamarosan közzétesszük a weboldalon! 
 
Étkezés: Pénteken vacsora, Szombaton reggeli és vacsora, Vasárnap reggeli. A jelentkezés 
és a részletek az előnevezés lezárultakor kerülnek kihirdetésre.  
 
Hangár tárolás: nincs lehetőség 
 
Nyűgözőn tárolás: ingyenes 
 
A feltüntetett árak bruttó árak. 
 

6. További feltételek: 
Nevezéshez ki kell tölteni a nevezési lapot http://nyrek.hu/nevezesi_lap.php továbbá az ott 
elérhető versenyrésztvevői nyilatkozatot minden versenyzőnek kinyomtatva, aláírva le kell 
adnia a regisztrációnál. Ez helyszíni és előzetes nevezés esetén is szükséges! 
 
A víztöltési lehetőség biztosított a repülőtéren. 
 
A szabadidős programlehetőségek később lesznek közzétéve. 
 
A szervezők a rendezvény teljes időtartama alatt a nyilvános területeken fénykép illetve 
mozgókép felvételt készíthetnek, melyet az interneten közzétehetnek. 
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A további feltételek az érvényes MVK szabályzatban és érvényes verseny szabályzatban, 
valamint a Helyi Eljárásokban vannak leírva, releváns dokumentum továbbá a doppingolásra 
vonatkozó szabályozás. 
 
Ezen dokumentumok megtalálhatók a verseny illetve a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség 
honlapján. 
 
www.soaringhungary.hu - Magyar Vitorlázórepülő Szövetség weboldala 
www.lhfh.hu/rallykupa - futam weboldala 
http://nyrek.hu/ - rally kupa weboldala 
lhfhrallykupa@gmail.com - versennyel kapcsolatos kérdések 
 
 

7. változások jegyzéke 

 

Dátum Verzió Változás 

2019.04.24. v1.1 Szállás: sátorhely 
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