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1. Alapvető információk  
2019 Rally Kupa, LHBC Futam   

Club, 15M és Open géposztályok  

2019 július 05-07.  

Békéscsabai Repülőtér (LHBC)  

5600 Békéscsaba Repülőtér 0296/8/A  

 

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  

- BÉKÉSCSABA INFO (123,260 MHz) - minden versennyel kapcsolatos 

rádiózás ezen a frekvencián történik. A versennyel kapcsolatos rádiózás 

BÉKÉSCSABA VITORLASTART hívójellel történik! 

  

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

Kovács Bertalan
Írógép
2021.

Kovács Bertalan
Téglalap

Kovács Bertalan
Téglalap

Kovács Bertalan
Írógép
2021. július 10-11.



4. A repülőtér  
Neve: Békéscsabai repülőtér (LHBC)  

Címe: 5600 Békéscsaba Repülőtér 0296/8/A  

Telefonszáma: + 36 66 547 240 

E-mail címe: info@bekesairport.hu 

Üzemeltető: Békés Airport Repülőtér Működtető és Fejlesztő Kft.  

Felelős vezető: Antalfai Gábor 

WGS 84 koordinátája: 46°41’00”N 021°09’45”E 

Pályairány: 35/17  

Magasság: 86 m (282 feet)  

Pályairány: 35L/17R A 27/09-es (nem hivatalos) pálya csak vészhelyzet esetén, illetve 

akkor használható, amikor a reptérre való beérkezés alacsony magasság miatt csak erre a 

pályára lehetséges. 

A verseny számára kizárólag a füves 35L/17R pálya használható! 

 

  
 

A repülőtér keleti oldala (B reptér, a kerítéstől) a verseny által nem használható földi 

mozgásra. 

  

mailto:info@bekesairport.hu


Behajtás és sátrazás 

 

- Behajtás a repülőtérre: Békéscsaba felől a 44-es úton Gyula felé végig menni a reptér 

mellett, a Fényesi leágazásnál balra, az AB Expo-t megkerülve (piros téglaépület) a 

bekötőúton. Táblával kijelölve, az első lehetőségnél balra. 

- Parkolás a versenyzők részére az alsó képen jelölt „Benti parkolóban” lehetséges. 

- Sátrazás következő oldalon lévő képen zölddel jelölt helyen. 

- Vizesblokk a szállodában (második ajtó jobbra)  

 

 

 

   

 

 

 

Az autókban hagyott értékekért a szervezők nem vállalnak felelősséget! 



 

Repülőgépek tárolása  

Szállítókocsiban és nyűgözőn lehetséges, hangártárolási lehetőség korlátozott számban, 

csak fagépeknek lehetséges. 

  

A szállítókocsiban tárolt gépeket az előtér északi oldalán található lebetonozott területen 

lehetséges.  

  

A repülőgépek nyűgözése az előtér északi oldala mentén lehetséges, szükség esetén a 

déli oldalán is. 

Víztöltési lehetőség az előtér északkeleti sarkában, a tűzcsap mellett. 

  

Benti parkoló 

Előtér 

Szálloda 

Behajtás 

Sátorhely 



5. A verseny  
Feladatok  

- Racing Task (RT) az MVK szabályai szerint 

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, Békéscsaba vasútállomás fölött 

- Koordináták: N46°40'11" E021°04'54" 

- A honlapon megtalálható Rally_Kupa_LHBC_190610.cup fájlban 02_START néven 

 

Starteljárások  

- Hagyományos  

   

Vonalnyitás  

- A vonalnyitásról A 123.260MHz-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 repülőtér nyugati sarkában 

helyezkedik el, az elkerülő és a Gyulai út körforgalma fölött 

- Koordináták: N46°40'34" E021°07'51" 

- A honlapon megtalálható Rally_Kupa_LHBC_190610.cup fájlban 01_CEL néven 

- Méret: R 500 m 

- Minimális magasság nincs 

 

Fájl leadás  

- A fájlokat kizárólag e-mailben a darojanos@freemail.hu címre küldve fogadjuk el. Az 

e-mail tárgya tartalmazza a versenyző nevét, a gép farokjelét és a versenynap 

sorszámát! A loggerek letöltése a versenyző felelőssége és feladata!  

mailto:darojanos@freemail.hu


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 verseny vezetőjét a 

leszállást követő 20 percen belül, valamint az igc-fájlt emailben elküldeni a 

darojanos@freemail.hu 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  

 
  

http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2019_magyar_vitorlazorepulo__rally_kupa_kgy.pdf
http://www.soaringhungary.hu/e107_files/downloads/2019_magyar_vitorlazorepulo__rally_kupa_kgy.pdf
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- A TIZ határ elérése előtt át kell térni a 126,260 MHz frekvenciára! A célkör előtt 10 

km-rel jelenteni kell az érkezést! 

 

- A célkör elérését a frekvencián jelenteni kell  

 

- A célkör elérése után pályairánytól függően a forgalmi kör 3. fordulójára kell 

besorolni. A forgalmi kör a repülőtér nyugati (város felőli) oldalán helyezkedik el. A 

megközelítés során tilos a B reptér kerítésének keresztezése! 

 

  

- 35-ös irányból való leszállás esetén leszállásra és kigurulásra kizárólag a pálya 

használható. Törekedni kell a minél hosszabb leszállásra, kifordulás tilos! 

 

- 17-es irány esetén leszállásra csak a pálya használható, kigurulás a 35-ös 

küszöbön túl is lehetséges szükség esetén. Kifordulni kizárólag rádión történő 

egyeztetés után lehetséges, csak balra és csak a hangár vonala után! Az 

előtér nem használható kifordulásra! Törekedni kell az olyan hosszú leszállásra, 

hogy a kifordulás biztonságosan végrehajtható legyen. 

  

- Alacsony érkezés esetén, amennyiben a célkör még biztonságosan elérhető, de 

a forgalmi körre való besorolás és a kijelölt pályára való leszállás már nem, úgy a 

térképen jelölt nem hivatalos 09-es pálya használható. Ebben az esetben 

figyelembe kell venni, hogy a növényzet és a terep nem feltétlenül ideális! 

  



7. Repülőgépek visszahúzása  
 

 

 

 

- 35-ös irány esetén a pályától keletre (a kerítés felől) 

- 17-es pálya esetén, amennyiben sikerült kifordulni a legrövidebb úton az előtérre. 

Amennyiben a gép a pályán maradt, a pályától keletre (a kerítés felől) 

- 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 35-ös vagy a 17-es pályaküszöbön lesz. Free grid van 

érvényben, a hátsó soroktól kezdődő feltöltéssel. 

A vontatás QFE 600 m-re (~ 700 m QNH) történik, leoldás a kerítés vonalától nyugatra. 

Indulás előtti várakozás szintén a kerítés vonalának keresztezése nélkül tehető meg. 

 

Visszaszállás - a repülésvezetővel egyeztetve a pályára hosszúra, lehetőség szerint 

kifordulással.  

 



A 35R/17L pálya forgalmi körén, vagy azon belül 500 m QFE alatt tartózkodni TILOS! A 

TIZ-en belül a helyi frekvenciát (123.260 MHz) kötelező figyelni, forgalom előfordulhat! 

A nem szabályozott kérdésekben a Békéscsabai repülőtérrend a mérvadó! 

9. Légterek  
A magyar-román illetve magyar-szerb határ mentén 15-20 km mélységben 1500 feet 

AMSL / GND között katonai eseti légtér van. 

Az M44-es mentén több helyen drónlégtér üzemel 

Kecskemét MTMA1 és MTMA2, valamint TRA14A/B/C, TRA15A/B/C üzemelhet. Az 

aktív légterekről az eligazítás során beszámolunk. 


