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VERSENYKIÍRÁS 
 
 
1.1 RENDEZVÉNY SZERVEZŐI 
 Név, cím, telefon és FAX számok, email cím, bankszámlaszám és kapcsolattartó a következő: 

 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Notheisz Ballon Kft. és a Treatív Bt. 
Levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 145. 
JUHÁSZ István, NOTHEISZ Antal, dr. ORBÁN Lászlóné, PÁLHEGYI Zoltán 
 
Szervezési kérdések: 
Tel.: +36 72 532 707, +36 72 534 515 
notheiszballon@axelero.hu  
 
Versennyel kapcsolatos kérdések: 
Telefon: +36 70 310 4567 
Fax: +36 70 9022 335 
e-mail: pecsifesztivalkupa@ballon.hu  
 
website: pecs.ballon.hu  
 
Minden nevezési díjat és támogatást a következő bankszámlára kell befizetni: 
 
OTP 11731001-20668965 

 
 
1.1.1   A repülő sportok hazai szervezete a Magyar Repülő Szövetség (MRSZ). 
1.1.2 A sportág szakmai szervezete a Magyar Repülő Szövetség Ballon Szakbizottság (MRSZ BSZB). 
1.1.3 Szervezőbizottság: NOTHEISZ Antal – Baranya Megyei Repülő Klub Hőlégballon Szakosztály és a 

szervezőbizottság elnöke, JUHÁSZ István – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Sportbizottságának elnöke, dr. ORBÁN Lászlóné – Treatív Bt., PÁLHEGYI Zoltán – Baranya Megyei 
Repülő Klub Hőlégballon Szakosztály tagja. 

 
1.2 A VERSENY CÉLJA 

A rendezvény célkitűzései a következők: 
 - a bajnok pilóta meghatározása; 
 - a pilóták és légijárműveik versengésével a hőlégballonozás nemzetközi fejlődésének 

elősegítése; 
 - a különböző nemzetiségű ballonosok közötti barátság elmélyítése. 
 
1.3 A RENDEZVÉNY ADATAI 
1.3.1 A rendezvény neve: XXV. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság és II. Pécsi Fesztivál Kupa 2006. 

1.3.1.1   A verseny időtartama: 2006. szeptember 27 – október 01. 
 Az utolsó repülési nap: 2006. szeptember 30. este. Abban az esetben, ha az III. 1.2.2 szabály alatt 

meghatározott minimális feltételek nem teljesülnek, az utolsó repülési nap október 01. reggel. 
 
1.3.1.2 A versenyt Pécsett és környékén rendezik.  
 
1.3.2 A versenyt a FAI CIA által elfogadott AXMERGPS 2006 versenyszabályzat alapján rendezik, GPS 

loggerek használatával, megfigyelők nélkül.  
 
1.3.3 A verseny vezetősége: 

Versenyigazgató: PÁLHEGYI Zoltán 
Versenyigazgató-helyettes: MÉSZÁROS Béla 
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Biztonsági Tiszt: OROSS János 
Főértékelő: Marcus BLAHA 

 
1.3.4 A helyszín alkalmassága a rendezvényre (GS 3.8.1.2.) 

Pécs a Mecsek déli lábainál helyezkedik el a Kárpát-medencében az Észak 460 szélességi és Kelet 180 
25' hosszúsági fokon. Pécs és Budapest között a távolság 196 kilométer. Pécs megyei központ, sok-sok 
kisebb településsel a környékén. A terület dombos, illetve hegyvidéki. A sok településnek köszönhetően 
nagyon jó úthálózattal és sok leszállási lehetőséggel.  
A versenyterület kb. 40x40 km. Pécs a versenyterület középső részén van. A központi felszállóhely Pécs 
- Pogány repülőtér, ami a várostól délre, a versenyterület közepén található.  
Több különböző szálloda található Pécsett, de a szervezők ingyenes szállást ajánlanak a pilótáknak, 
csapattagoknak és tisztségviselőknek. Társasági rendezvényekre a versenyközpontban és a város több 
pontján is lehetőség van. 
 
Megközelítés közúton:  Budapest – Pécs, a 6-os főúton 196 km, 
  vonaton:  Budapest Déli Pályaudvar és Pécs között InterCity-vel. 

 
 
1.3.5 Időjárási statisztikai átlagok (1960-1990) a verseny helyszínén szeptember 15. és október 15. között: 

- Átlagos szélerősség: 1,5 – 2,5 m/s 
- Hőmérséklet:   min: 8,5 oC, közép: 14,5 oC, max: 19,5 oC 

   - Napsütéses órák:  180 h 
   - Páratartalom:  65 % 
   - Csapadék:   42 mm, évi mennyiség 6,8 %-a 
  - Napkelte / napnyugta:  0650 / 1825 
 

A Pécs-Pogány repülőtérnek van meteorológiai állomása, aki együttműködnek a rendezőkkel. 
Ballonosok részére időjárás előrejelzés és széladatok hozzáférhetőek az Interneten is, a 
www.ballon.hu/meteo.htm oldalon. 

 
1.3.6 Légügyi előírások, ha van (GS 3.8.1.2). 

Pécs - Pogány repülőtér (LHPP) szilárd felszállópályával rendelkezik. A maximális repülési magasság 
hőlégballonnal Magyarországon, jeladó nélkül, általában 4000 láb AMSL, kivéve a helyi repülőterek 
irányítási körzetét. A Hmax 4000 láb AMSL LHPP TIZ körzetben, ahol a versenyterület legnagyobb 
része elhelyezkedik.  
 

1.3.7 Földtulajdonosok korlátozásai, ha van 
A versenykiírás elküldésekor még nem áll rendelkezésre az információ, de a verseny honlapján 
folyamatosan frissítik az adatokat. 

 
1.3.8 Szükséges biztosítások (GS 3.8.1.2). 

Minden ballonnak rendelkeznie kell a Magyarországon előírt harmadik személyre szóló biztosítással és 
harmadik személyre szóló utasbiztosítás. 

 
1.3.9 Tervezett nevezési díj és az mit tartalmaz (GS 3.8.1.2).  

A nevezési díj 40.000 + ÁFA HUF és 30.000 HUF letéti díj, amit a verseny végén, a kiadott eszközök 
maradéktalan visszaadása után a rendezők visszatérítenek a résztvevőknek (200 +100 EUR a 
külföldieknek). A nevezési díj tartalmazza: szállás 3 fő ballon személyzet részére, könnyű reggeli és 
vacsora a verseny idejére (szeptember 27. estétől október 1. reggelig), gázt az első versenyrepülés után 
október 1-én reggelig, 2 versenytérkép, néhány ajándék a szervezőktől. Minden versenyző és csapattag 
hivatalos minden társasági rendezvényre, amik a következők lesznek: Megnyitó szeptember 27-én, Záró 
Bankett és Ünnepélyes Díjkiosztó szeptember 30-án. 

 
1.3.10  Nemzeti repülőszövetségek nevezése (S1 5.5.1) 

A versenyre minden olyan nemzeti repülőszövetség tagjai nevezhetnek, akik tagjai a FAI-nak. 
A külföldi pilóták eredményeit csak a II. Pécsi Fesztivál Kupa értékelésben veszzük figyelembe. 

 
1.3.11 Meghívott pilóták száma: 

A szervezők maximum 40 versenyző nevezését fogadják el. 10-15 külföldi és 15-25 hazai versenyzőt 
fognak indulhat a versenyen. 
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A végleges versenykiírás kiadási időpontja: 2006. április 30. 
Nevezési határidő és a nevezési díjak beérkezési határideje: 2006. június 30. 1.3.12
 Versenyközpont adottságai, lehetőségei  
A versenyközpont a Hotel Laterumban lesz, ahol rendelkezésre áll minden szükséges feltétel. Az 
eligazításokat egy erre a célra elkülönített teremben tartják. A versenyiroda a hotel épületében lesz, ahol 
rendelkezésre állnak a szükséges technikai feltételek. 

 
1.3.13  Előzetes ajánlat a hivatalnokoknak. 

A verseny hivatalnokait különböző országokból hívják meg. A szervezők a hivatalnokoknak szállást, 
teljes ellátást és néhány ajándékot ajánlanak. Minden hivatalnokot meghívnak a társasági 
rendezvényekre is. 

 
1.3.14 Előzetes ajánlat a pilótáknak és csapattagoknak. 

A nevezési díj tartalmazza: a pilóta + két csapattagnak ingyenes szállást, könnyű reggelit és vacsorát, 2 
versenytérképet, néhány ajándékot és belépőket a társasági rendezvényekre. Az első felszálláshoz 
szükséges gázt minden versenyzőnek saját magának kell hoznia. A szervezők az első versenyrepülés 
után biztosítanak először tankolási lehetőséget. A szervezők nem fizetnek utazási hozzájárulást.  

 
1.3.15   A tervezett társasági rendezvények. 

Szeptember 27.  Megnyitó     - estebéd és alkoholmentes italok 
Szeptember 30. Záró bankett és Ünnepélyes Díjkiosztó - vacsora, italok, műsor és tánc 

 
1.3.16 Szükséges eszközök. 

Minden a rendezvényen résztvevő ballonban kötelező egy működőképes reprádiót használni a repülések 
közben.  

 
1.3.17 Javasolt eszközök. 

Minden versenyzőnek javasolt egy (vagy több) tartalék GPS használata, arra az esetre, ha kiadott logger 
adatai nem használhatók az értékeléshez (AXMERG 6.5).  

 
 
 
 

 


