
1. A VMAX Kupára csak csapatok nevezhetnek. 
A nevezõ csapatnak meg kell adni a nevét és ki kell 
jelölni egy csapatvezetõt, akivel a szervezõk a kapcso-
latot tarják. A csapat vezetõje nem kell, hogy versenyzõ
legyen. A csapatvezetõ csak egy csapatot képviselhet. 
1.1 A csapatvezetõk jelölik ki a csapat induló 
pilótáját a fordulók beérkezési idejének végéig.
1.2 A csapatvezetõ felelõssége a csapatának 
a tagjait tájékoztatni a szervezõk hirdetményeirõl.
1.3 A szervezõk a nevezési határidõ után e-mailen 
adnak ki minden információt, angol és magyar nyelven,
csak a csapatvezetõknek.

2. A csapatoknak minimum egy és maximum négy
tagja lehet. Egy versenyen egy csapat csak egy 
versenyzõt indíthat. A csapatnak a fordulón induló 
versenyzõjét, a csapatvezetõnek kell megneveznie, 
legkésõbb a forduló beérkezési idejének végéig. 
A versenyek közben nem lehet pilótát cserélni.
2.1 Egy versenyzõ csak egy csapat tagja lehet. 
A versenyzõt egy évben csak egy csapatba 
lehet nevezni.
2.2 A versenyzõnek legalább 50 pilótaként repült
órával kell rendelkeznie hôlégballonnal.
2.3 A csapat a tagjait cserélheti, visszahívhatja vagy
új tagot is nevezhet a versenysorozat ideje alatt.
2.4 A nevezési határidõ után, új versenyzõ nevezése 
a csapatba 20 euro.
2.5 A csapatok versenyzõi bármely olyan országból
érkezhetnek, akik tagjai a Nemzetközi Repülõ 
Szövetség Ballon Szakágának.

3. A VMAX Kupát a FAI Sportkódex, a Hõlégballon
Modell Versenyszabályzat – GPS adatrögzítõ használa-
tával (AXMER-GPS) és a kiadott szabályok szerint 
rendezik és értékelik.

3.1 Az egyes versenyeket az érvényben lévõ
AXMER-GPS szabályai szerint értékelik és bonyolítják
le, megfigyelõk nélkül. Minden csapatnak a rendezõk
biztosítanak azonos típusú GPS adatrögzítõt.
3.1.1 A GPS adatrögzítõket a kupola szájától 
2 méterre, a ballon felsõ része felé, a jobb oldalon, 
korábban felvarrt kulcskarikára kell rögzíteni. 
Errõl a versenyzõknek kell gondoskodniuk 
a saját felelõsségükre.
3.1.2 Az AXMER-GPS 6.5.1 szabálya alapján, ha
szervezõk által biztosított adatrögzítõ adataiból nem 
lehet a versenyzõt értékelni, akkor a versenyzõ saját
GPS-nek adatai is használhatók abban az esetben, 
ha a versenyzõ GPS-e minden útvonal pont adataiban 
tárolja a szélességi és hosszúsági koordinátákat, 
a magasságot és az idõpontot. A saját GPS-hez 
a PC illesztõ kábelt a versenyzõnek kell biztosítania.
3.1.3 GPS-ek által rögzített repülési adatokat 
a verseny vezetõsége CD-ROM-ra archiválja.

4. A versenyeken a zsûri tagjait a versenyzõk közül,
a forduló Általános Eligazításán választják meg. 
Óváskor az adott esetben, az érintett zsûritagot 
a következõ legtöbb szavazatot kapott jelölttel helyette-
sítik.
4.1 Minden ballonnak rendelkeznie kell harmadik
személyre szóló biztosítással, minimum 50 millió forint,
azaz kb. 215 000 euro értékre.
4.2 A fordulókon lehetséges egy olyan, a VMAX 
Kupán és a versenyen kívül értékelt, de díjazott 
versenyszám, ahol a feladat ejtõernyõs célba ugratása. 
Az ejtõernyõsök szervezésében a rendezõk megpróbál-
nak segíteni, ha azt a versenyzõ idõben kéri.
4.3 A csapatbajnokság mind a négy fordulója külön-
külön, a Magyar Köztársaság Kupa és a Ranglista
pontszerzõ versenye is.

Általános szabályok


