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XII. Skyward Battle 

V. Magyar Nemzeti FS 4way Szélcsatorna Bajnokság,  

FS/MFS 2way, FS 4way és  

Junior Freestyle Nyílt Szélcsatorna Verseny 

 

Időpont: 2019.11. 29. péntek (FS2 way és MFS 2way) – 11. 30. szombat (FS 4way és Junior 
Freestyle) - részlekért lásd az időbeosztást! 
 
Helyszín: Skyward bázis, 1211 Budapest, Csepel művek, Szérűraktár u. 5.  

Versenyszámok, kategóriák:  

1. MFS 2way – Páros háton és hason repülő szélcsatorna verseny: 2019.11.29, péntek.  
Tervezett kezdés: 12.00 (regisztrált csapatok számától függően) 
Kategóriák:  
- AA (csak egy kategória!): 4 vagy 5 sorsolt alakzat, minden random és az összes blokk közül 
(1-es melléklet, 4. oldal). Amennyiben a 18-as blokk kivitelezése a rajz szerint kerül 
végrehajtásra, tehát egy front és egy back vertikális layout az inter, úgy a blokk kétszeres 
szorzóval került értékelésre! Amennyiben a versenyzők nem layout-al hajtják végre az 
átfordulást (bármilyen más tengely körüli forgás engedélyezett), úgy a blokk csak 2 pontot 
ér. Munkaidő: 35 mp. 
Elő nevezési díj (befizetve legkésőbb 11.15. éjfélig): 38.000.Ft (125 Euro) / csapat, amely 
tartalmaz 6db 1 perces versenyrepülést (35mp-es munkaidővel), 1db 2 perces 
gyakorlórepülést és a szervezési költségeket. A nevezési díj november 16-22-ig 45.000.Ft 
(150 Euro) / csapat. November 22, éjfél után már nem lehetséges nevezést leadni! 
MFS KATEGÓRIÁT MIN. 5 CSAPAT NEVEZÉSE (11.22 éjfélig) ESETÉN INDÍTUNK! 
 

2. FS 2way – Páros formaugró szélcsatorna verseny: 2019.11.29, péntek.  Tervezett 
kezdés: 12.00 (regisztrált csapatok számától függően) 
Kategóriák:  
- AAA: 5 vagy 6 sorsolt alakzat, minden random és az összes blokk közül (1-es melléklet, 4. 
oldal). Munkaidő: 25 mp. 
- A: 4 vagy 5 alakzat kerül kisorsolásra. Minden random alakzat és a következő blokkok (1-
es melléklet, 4. oldal): 1,2,3,4,5,6,7,9,12,14. Munkaidő: 25mp. 
Elő nevezési díj (befizetve legkésőbb 11.15 éjfélig): 38.000.Ft (125 Euro) / csapat, amely 
tartalmaz 6db 1 perces versenyrepülést (25mp-es munkaidővel), 1db 2 perces 
gyakorlórepülést és a szervezési költségeket. A nevezési díj november 16-22-ig 45.000.Ft 
(150 Euro) / csapat. November 22, éjfél után már nem lehetséges nevezést leadni! 
A , illetve  AAA KATEGÓRIÁT MIN. 5 CSAPAT NEVEZÉSE (11.22 éjfélig) ESETÉN INDÍTUNK! 
 

3. FS 4way – Négyes formaugró szélcsatorna verseny, V. Magyar Nemzeti Szélcsatorna 
Bajnokság: 2019. 11.30, szombat.  Tervezett kezdés: 12.00 (regisztrált csapatok számától 
függően) 
Kategóriák: 
- AAA: 5 vagy 6 alakzat kerül kisorsolásra, az összes random alakzat és az összes blokk, 
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kivétel a következő blokkok: 4, 8, 22 (2-es melléklet, 5. oldal). Munkaidő: 35 mp. 
- A: 4 vagy 5 alakzat kerül kisorsolásra, az összes random alakzat és a következő blokkok 
közül (2-es melléklet, 5. oldal): 6,7,9,14. Munkaidő: 35 mp. 
Elő nevezési díj (befizetve legkésőbb 11.15 éjfélig): 48.000.Ft (160 Euro) / csapat, amely 
tartalmaz 6db 1 perces versenyrepülést (35mp-es munkaidővel), 1db 2 perces 
gyakorlórepülést és a szervezési költségeket. A nevezési díj november 16-22-ig 57.000.Ft 
(190 Euro) / csapat. November 22, éjfél után mér nem lehetséges nevezést leadni. 
 

4. Junior Freestyle – Egyéni freestyle (szabadstílusú) szélcsatorna verseny: 
2019.11.30, szombat.  Tervezett kezdés: 12.00 (regisztrált versenyzők számától függően) 
Kategóriák:  
- 14 év alatti AMATŐR junior versenyzők részére 
A nevezési díjjal kapcsolatban érdeklődjetek a Skyward csatornában vagy Sztojcsev 
Tamásnál a +36-308260204-es telefonszámon. A nevezés tartalmaz 6db 1 perces 
versenyrepülést (45mp-es munkaidővel), 1db 2 perces gyakorlórepülést és a szervezési 
költségeket. November 22, éjfél után már nem lehetséges nevezést leadni! 
JUNIOR FREESTYLE KATGÓRIÁT MIN. 5 FŐ NEVEZÉSE (11.22 éjfélig) ESETÉN INDÍTUNK! 
Freestyle szabályok: 
A pontos szabályok közvetlen a verseny előtt lesznek meghatározva résztvevők számára.  
 

Általános szabályok: 
Egy versenyző mindegyik versenyszámban elindulhat, illetve különböző kategóriában is, de csak 
más csapattárssal, csapattársakkal. Ugyanabban a kategóriában egy versenyzőnek kétszer 
nevezni nem lehetséges. A csapatok repülési sorrendje véletlenszerűen lesz meghatározva. 
Minden csapat 2 perces gyakorlórepülést hajt végre a versenykörök előtt. A sorsolást a páros és 
a négyes versenyre a csapatok az edző repülést követően kapják meg a helyszínen. A felvételek 
értékelése a csatornában elhelyezett videó alapján történik. Kamera vagy szélcsatorna 
meghibásodás esetén újrarepülést kap az a csapat (nem az összes), akinél a felvétel nem 
értékelhető. Ruha, bukó vagy egyéb felszerelés hibája, illetve bármilyen sérülés esetén nincs 
újrarepülési lehetőség, figyeljetek az öltözékre és a biztonságra! Amennyiben egy csapat nem 
jelenik meg időben (vagy később jelenik meg) a rajtbeosztás szerint a zsilipben, az aktuális körre 
0 pontot kap. Az idő akkor indul, amikor bármely versenyző mindkét lába elhagyja a zsilip 
talaját, vagy bármely versenyző érinti bármely testrészével az alsó 
hálót. Behajolni, belógatni a lábat, kapaszkodni belül is lehetséges. 
Külön bemenetel esetén az első ember beugrása után indul az idő. A 
munkaidő 2way-MFS és 4way-FS versenyszámban 35mp, 2way-FS-
ben 25mp, junior freestyle-ban 45mp. Minden csapat/versenyző 
45mp-nél fogja kapni a kijövetelre felszólító fényjelzést. A fogások 
kivitelezése közben a hálóra és az üvegre támaszkodni nem 
ajánlott, de büntetés nem jár érte. A fogásoknak, dokkoknak 
egyértelmű, megállított csatlakozásoknak kell lenniük. A mozgásból 
épphogy találkozott érintések, csúsztatott fogások nem minősülnek 
pontnak. 0 pontos hibát jelentenek (az adott pont meg nem 
adását): helytelenül felépített alakzatok, nem megfelelően végrehajtott forgásirányok, 
alakzatok közti teljes engedés hiánya, inter közben történő elengedés, nem megfelelő helyen 
történő fogás (kar vagy láb meghatározott pozíciója, lásd az 1-es ábrán). 

1-es ábra 
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Szándékosan vagy véletlenül kihagyott alakzat esetén a levonás: -3 pont. Egy körben a 
legkevesebb 0 pontot lehet elérni. Az alakzatok tükrözése engedélyezett a négyes versenyen, 
nem engedélyezett egyik páros versenyen sem. A győztes a legtöbb összesített pontszámot 
elért csapat lesz. Pontegyenlőség esetén az egy körön belül elért legmagasabb pontszám dönt. 
Amennyiben körön belüli és összpontszám egyenlőség is van, az eredményhirdetés 
időpontjában végrehajtott döntő repülés után kerül meghatározásra a győztes. A döntő 
repülésben az első versenykör sorsolását kell repülni (a kihirdetéstől számított 10 perc 
felkészülés idővel). Amennyiben valamelyik csapat nem áll repülésre készen a 10 perces 
felszólítás után, az 0 pontot kap a szuperdöntő körére. A döntőben elért esetleges 
pontegyenlőség esetén, az utolsó végrehajtott pont kivitelezésének tizedmásodperces 
időeredménye számít. A fent nem érintett kérdésekben a FAI idevonatkozó szabályait kell 
iránymutatásként értelmezni. Bármely egyéb felmerülő kérdésben a főbíró szava dönt. A bírók 
döntése ellen az eredmények kihirdetését követő 1 órán belül lehetséges, írásban, az óvás 
okának indoklásával. Óvási díj: 20.000.Ft. Női kategóriát min. 5 csapat nevezése esetén 
indítunk, ellenkező esetben a nők együttesen lesznek értékelve a férfiakkal, illetve vegyes 
csapatokkal.  
 
Pontozás, értékelés:  
A versenyt min. 2 bíró fogja értékelni. A felvételek megtekintése és a pontozás menete a FAI 
szabályokkal hasonlóan történik majd. A verseny főbírója: Mokány László. 
 
Nevezés: 
Nevezést leadni csak és kizárólag a registration@skyward.hu email címen lehetséges, a 
mellékelt nevezési lap megküldésével (5. oldal, 3-as melléklet) legkésőbb 2019.11.22. éjfélig! 
Előnevezési lehetőség kedvezményes áron 11.15 éjfélig! Minden nevezésről visszajelzést 
küldünk! Nevezési díjak befizetése a helyszínen készpénzben, vagy előzetes banki átutalással is 
történhet. Utalási adatok: Skyward Tunnel Kft., szlaszám: UniCredit Bank ; 10918001-00000079-
80360003. Amennyiben utaltok, kérjetek az utalás előtt díjbekérőt a csatornától! A verseny 
előtti reggel 8-tól kb. 11-ig, vagy korábbi időpontban gyakorlási lehetőség korlátozottan lesz 
biztosított a helyszínen. A sorsolást mindkét versenyre a csapatok az edző repülést követően 
kapják meg a helyszínen. Akik nem jelennek meg időben (11.00-ig legkésőbb) érvénytelenítjük a 
nevezésüket! Gyakorló idők foglalása, további információ: info@skyward.hu, 
tel.:+36305890322. 
 
Díjazás:  
Minden kategória első három helyezett csapata, egyéni versenyzője érem díjazásban részesül, 
illetve díjmentes szélcsatorna időket nyerhet az alábbiak szerint: 
 

-  I. hely: 15 perc/csapatok (3 hónapon belül lehetséges felhasználni!) 

-  II. hely: 10 perc/csapatok (3 hónapon belül lehetséges felhasználni!) 

- III. hely: 5 perc/csapatok (3 hónapon belül lehetséges felhasználni!) 
 

 

mailto:registration@skyward.hu
mailto:info@skyward.hu
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XII. Skyward Battle 

V. Magyar Nemzeti FS 4way Szélcsatorna Bajnokság,  

FS/MFS 2way, FS 4way és Junior Freestyle Nyílt 

Szélcsatorna Verseny 

 

NEVEZÉSI LAP / REGISTRATION SHEET 

 

Csapat, versenyző név / Team, competitor name:   

Szakág / Discipline (4wayFS/2wayFS/2way MFS, 

Freestyle Junior): 
  

Nevezett kategória / Category: (AAA/A – 2way és 4way 

FS esetében) 
  

Nevek / Names: 
Nemzetiség / / 

Nationality: 
 Klub / Club:  

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Alulírott csapatkapitány/versenyző nyilatkozik, hogy a csapat tagjai elolvasták és elfogadják a Sykward 

szélcsatorna szabályzatát. A csapat minden tagja, az egyéni versenyző tapasztalt szélcsatorna repülő, 

és megfelelő felkészültséggel rendelkezik a saját kategóriája szerinti biztonságos repüléshez. 

With signing below team captain, individual competitor declares, all team members read, understood 

and accept the regulations and safety instructions of Skyward wind tunnel. All the team members are 

experienced tunnel flyers; they are ready to provide safe flight in their chosen category. 

  
 

 …………………………………………………                                                 …………………………………………………………….. 

                Dátum / Date                                                                        Csapatkapitány, versenyző aláírása / 

                                                                                                              Signature of team captain, competitor 

melléklet 3 


