
Mi az a VMAX Kupa 2003
Nemzetközi Hõlégballon Csapatbajnokság?

A VMAX Kupa hõlégballon versenysorozat csapatoknak,
ami négy fordulóban, különbözõ helyszínen és idõpont-

ban kerül megrendezésre. Célunk, hogy minél széle-
sebb körben megismertessük és népszerûsítsük a bal-

lonsportot és a támogatóit, erõsítsük a sportbarátságot.
Az eredményeket fordulónként értékeljük és versenyso-
rozatban a csapatok minden versenyfeladat teljesítésé-
ért külön VMAX Kupa pontszámot is kapnak. Az össze-

sített pontszámok alapján hirdetjük ki a VMAX Kupa
Bajnokcsapatát és eredményeit. Az elsõ hat helyezett

csapat összesen 24.000 euro, azaz közel 6 MILLIÓ
forint pénzdíjban részesül! A csapatbajnokság mind a

négy fordulója külön-külön, a Magyar Köztársaság 
Kupa és a Ranglista pontszerzõ versenye is.

Kik nevezhetnek? Kik versenyezhetnek?

A VMAX Kupára csak csapatoknak nevezhetnek be. 
A versenyzõk bármely olyan országból érkezhetnek,

akik tagjai a Nemzetközi Repülõ Szövetség Ballon
Szakágának, elfogadják és teljesítik a verseny

szabályait, nevezési feltételeit. A csapatok egy, kettõ,
három vagy négy pilótából állhatnak, akik akár külön-

bözõ nemzetiségûek is lehetnek. Mindenki indulhat egy
pilótával vagy minden versenyen különbözõvel is, de
egy versenyen mindig egy pilótának kell végrehajtani 
az összes versenyfeladatot. Egy versenyzõ csak egy 
csapat tagja lehet. A VMAX Kupára a csapatnak kell
neveznie, de ettõl függetlenül, az egyes fordulókon

induló pilótákat külön-külön, az adott 
fordulóra is be kell nevezni. 

A nevezési díj feljogosít a részvételre mind a négy 
fordulón. Minden nevezõ csapatnak, ki kell jelölnie egy
csapatvezetõt, aki a szervezõkkel tartja a kapcsolatot. 
A szervezõk a nevezési határidõ után minden informá-
ciót e-mailen adnak ki a csapatvezetõnek. 
A csapatvezetõk jelölik ki a csapat induló pilótáját 
a fordulók beérkezési idejének végéig. 
A versenyek alatt a pilóta nem cserélhetõ. 
A versenyek megrendezése és értékelése az érvényben
lévõ Hõlégballon Modell Versenyszabályzat 
– GPS adatrögzítõ használatával 2003 (AXMER-GPS)
szerint történik. Minden teljesített versenyfeladat után 
a VMAX Kupa pontszámokat - külön értékelési rendszer
alapján - a csapat kapja. Az egyes fordulókon a csapat
több tagja is elindulhat, de VMAX Kupa pontszámot
csak a kijelölt tagja kap. A VMAX Kupa 2003 Bajnoka 
a versenysorozaton a legmagasabb pontszámot 
elérõ csapat lesz.

Ha valakinek nem teljes a csapata vagy 
csatlakozni szeretne valamelyik csapathoz, 
az forduljon a szervezõkhöz vagy a
Versenyigazgatóhoz, akik megpróbálnak segíteni!
Nevezési határidõ: 2003. május 20.

VMAX Kupa 2003 fordulói

1. forduló Somogybabod június 05–08.
2. forduló Budapest–Mogyoród augusztus 20–24.
3. forduló Pécs szeptember 25–28.
4. forduló Tata október 09–12.
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