
Szabályzat 

 

Általános rendelkezések 

- A versenyre nevezhet minden 14. életévét betöltött személy. A 18 év alatti személyek 

esetében a részvétel szülő, vagy gondviselő írásos engedélyével történhet. A 

világbajnokságra történő kiutazás a 18. életévüket be nem töltöttek számára csak felnőtt 

kísérővel lehetséges, akinek költségeit a kísérőnek kell fedezni. A nem magyar 

állampolgárságú versenyzők pontszámait a hivatalos magyar bajnokság pontversenyébe nem 

számítjuk bele, tehát a bajnokság végeredményét tekintve csak magyar állampolgárságú 

személyek szerepelhetnek a tabellán.  

- A versenyre nevezett minden versenyző kivétel nélkül köteles felelősség biztosítást kötni. A 

biztosítás díja 3000 Ft versenyenként, amelynek felét a Magyar Drón Egyesület átvállalja, így 

a biztosítás a versenyzőknek csupán 1500 Ft, amelyet a nevezési díjjal együtt, átutalással, 

illetve a verseny helyszínén készpénzben lehet befizetni. 

- A versenyen a pilótának kipihent, józan állapotban kell megjelennie, sem alkohol, sem más 

tudatmódosító szer hatása alatt nem állhat. A verseny alkalmával a szervezők és a hatóságok 

is alkoholtesztnek vehetik alá a pilótákat. 

- A pilótának az aktuális verseny előtt az adott eseményre regisztrálnia kell a 

www.droneracinghungary.com oldalon  

- A pilótának a verseny előtti személyes regisztráció alkalmával igazolnia kell 

személyazonosságát. (Személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel)  

- A pilótának tudnia kell igazolni az eseteges nevezési díj befizetését. Az erre vonatkozó 

információkat a szervező minden esetben az adott versenykiírás alkalmával közli.  

- Minden pilótának részt kell venni minden adott rendezvény előtt egy biztonsági eligazításon, 

és alá kell írnia a személyes felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot.  

- Minden pilótának használnia kell az fpv felszerelését a reptetés során, ami lehet video 

szemüveg, földi állomás vagy monitor. A szabad szemes reptetés nem engedélyezett.  

- A pilóták a gépeiket csak a versenyzésre kijelölt pályán szabad reptetni, minden más, a 

verseny közelében található helyszínen tilos.  

- A pilóták a gépeiket csak akkor helyezhetik áram alá, ha erre a verseny szervezői engedélyt 

adnak. A gépek áram alá helyezése csak a reptetés alkalmával, illetve  a szervizponton 

történhet. 

- A javítási munkálatokhoz, és a propeller nélkül végzett tesztekhez is csak működő video adó 

nélkül lehet hozzákezdeni. 

- A javítási munkálatokat a pilóták csak az arra kijelölt helyen végezhetik, a szervezők által 

delegált ellenőr jelenlétében.  

- Minden balesetveszélyesnek látszó tevékenység, vagy magatartás (pl. túl magasan repülés) 

azonnali kizárást von maga után.  

- Minden pilótának kötelessége a verseny rendezője által delegált személyek utasításait 

maradéktalanul végrehajtani.  

- Tilos addig reptetni, amíg a pályán emberek tartózkodnak. A felszállást ilyenkor még a 

versenybírók beleegyezése mellett sem szabad megkezdeni.  



- Abban az esetben, ha verseny vagy gyakorlás közben a pályán emberek tartózkodnának, a 

reptetést azonnal be kell fejezni, a lehető legbiztonságosabb módon, a leggyorsabban 

leszállni és a motorokat lekapcsolni és az esetet jelezni a verseny rendezőinek.  

- Minden esetben, ha a pilóta légi járműve verseny vagy gyakorlás közben lezuhan, a pilóta a 

gépét köteles azonnal lekapcsolni (disarm) és a helyén maradni, amíg a technikai személyzet 

a gépét a pályáról le nem hozza, vagy a versenybíró engedélyt nem ad rá, hogy a pilóta a érte 

menjen.  

- A versenyen résztvevők nyilatkozatukkal vállalják, hogy van gyakorlatuk és jártasak pilóta 

nélküli légijárművel végrehajtandó egyedi tevékenységre.  

 

Technikai feltételek 

-  A versenyben résztvevő gépek tulajdonságai: 

o  minimum 3, maximum 6 motor 

o minimum 200mm motor-motor távolság  

o maximum 330mm motor-motor távolság  

o maximum légcsavarméret: 6" 

- akkumulátorok esetében cellaszám maximum 4, cellánként maximum 4,2V-ra feltöltve 

- A versenyen az irányításra használt megengedett rádiófrekvencia-tartomány 2.4Ghz 

- A versenyen csak olyan videoadó használható, amelyet a szervezők bocsátanak ideiglenesen 

a pilóták rendelkezésére. A versenyen saját videoadó használata nem engedélyezett  

- A videoadókhoz a szervező biztosítja az antennát és a vevőt is. 

- A versenyző a videoadó, az antenna és az időmérő jeladójának átvételekor letétbe kell 

helyezze személyi igazolványát, jogosítványát, útlevelét, vagy 40.000 Ft készpénzt   

- A versenyen részt venni kívánó versenyző gépén ki kell alakítani egy helyet a dedikált video 

adó elhelyezésére, amelyet minden futam előtt gyorskötözővel, vagy egyéb ideiglenes, de 

stabil kötéssel  a gépre kell tudni erősíteni  

- A versenygépet egy szervócsatlakozó-aljzattal kell ellátni annak érdekében, hogy a videoadót 

a futamok előtt néhány perc alatt be lehessen üzemelni. A csatlakozó aljzatban 1 ér videojel 

és 2 ér szükséges a tápellátás számára, amely min. 12V kell legyen 

-  A versenyen az időt a szervező által biztosított időmérő rendszer segítségével mérjük, ezért 

minden multikopteren biztosítani kell helyet a jeladó számára.  A jeladót a videoadóból 

tápláljuk meg, erre külön csatlakozó kiépítése nem szükésges 

- A verseny előtti gépátvétel alkalmával ellenőrizzük a felszerelt videoadó működését  

- Amennyiben a versenyző saját képi megjelenítője nem működik megfelelően, és azt a 

verseny megkezdéséig nem tudja működésre bírni, (kb 2-3 perc) úgy a versenyző a szervezők 

által biztosított VR szemüveget kell használja (Fat Shark Dominator v3) 

- A versenyen csak olyan multikopterrel vehet részt a pilóta, amelynél jelvesztés esetén a 

failsafe a motorokat azonnal leállítja. Ezt a beállítást minden versenyzőnek verseny előtt be 

kell mutatnia a rendező által delegált személynek.  

- Minden versenyen résztvevő gépet úgy kell beállítani, hogy az élesítés, a távirányító egy 

kapcsolójának adott helyzetbe való kapcsolásakor, vagy egy meghatározott mozdulatsor 

következtében történjen. 



- Minden pilóta, kérésre köteles bemutatni a gépét a verseny szervezője által delegált 

személynek, technikai átvizsgálás céljából.  

A verseny 

- A pilótáknak egyes versenyeken a hálózati áram csatlakozása biztosított, de csak intelligens 

LiPO ballansz töltő használata engedélyezett.  

- A versenysorozat gyorsasági-ügyességi versenyekből áll, a pályák kapukból, zászlókból és 

különböző egyéb akadályokból körpályák.  

- A versenyen akadály kihagyása nem lehetséges. A kapu vagy zászló kihagyása esetén az adott 

kör érvénytelen.  

- A pilótának a saját futama előtt 5 perccel meg kell jelenni a versenyközpontnál 

alkoholtesztre, utána ott kell várakoznia a verseny megkezdéséig 

- Aki adott időben nincs jelen, az az adott verseny- vagy gyakorlási lehetőségét elveszti 

- A pilótáknak a versenyen minden felszállás előtt ellenőrizni kell a felszerelést, amennyiben 

mindent rendben találnak, a kezüket feltéve jelezni kell, hogy a reptetésre készen állnak.  

- A versenyeken minden pilóta számára ugyannyi  alkalommal biztosítunk lehetőséget 

gyakorlásra.  

- Egy gyakorlás alkalmával egy felszállásra van lehetőség, amennyiben a pilóta gépe a 

gyakorlás közben lezuhan, nem szállhat fel újra még abban az esetben sem, ha erre a gép 

műszaki állapota látszólag lehetőséget biztosítana.  

- Amennyiben a versenyző gép lezuhan verseny vagy gyakorlás közben, az eseményt mindkét 

kezének feltételével  (10 másodperc) jelzi, majd a szemüveget levéve a helyén marad és 

megvárja amíg az adott futam/gyakorlás a többi versenyző számára is véget ér. A pilóta a 

székét csak az adott futam leintése után hagyhatja el. 

- A pilótáknak minden versenyen, az adott futamra vonatkozóan, előre meghatározott számú 

kört kell teljesíteni. Minden verseny két futamból áll, tehát a versenyzőknek két próbálkozása 

lehet, és a két futamból a jobb időeredményt vesszük figyelembe.  

- A versenyt a versenybíró "3,2,1, Start!" visszaszámlálással indítja  

- A versenyeken az elsőtől a hatodik helyig kapnak pontot a pilóták:  

o 1. helyezett 10 pont 

o 2. helyezett 8 pont 

o 3. helyezett 6 pont 

o 4. helyezett 4 pont 

o 5. helyezett 2 pont  

o 6. helyezett 1 pont  

- A versenyévad első helyezettje jogosult a világbajnokságon történő részvételre Ha bármilyen 

okból kifolyólag az erre jogosult pilóta nem tud részt venni a világbajnokságon, akkor a 

ponttáblázatban utána szereplő pilótára száll át a világbajnokságon történő részvétel joga.  

- Döntetlen esetén az utolsó versenyen a döntetlent elért pilóták között döntő futamot 

rendezünk. Amennyiben a döntő futamon valamelyik pilóta nem jelenik meg, úgy 

automatikusan a jelenlévő, döntetlent elért pilóták között dől el a bajnokság első helyezése. 

- Minden versenyzőnek a fair play szabályainak megfelelően kell viselkednie, versenyeznie. 

- Amennyiben egy versenyző óvást szeretne benyújtani, azt a versenynapon köteles írásban, 

egy formanyomtatvány kitöltésével jelezni a szervezők felé. A versenynap lezárása után óvást 



elfogadni nem áll módunkban. Az óvás díja 2000 forint óvásonként, amely indokolt óvás 

esetén visszajár. 

 

Egyéb - Adatkezelési tájékoztató 

Tájékoztatjuk, hogy a (a továbbiakban: Rendezvény) szervezője, a Tó-feszt Kft., mint adatkezelő, a 

Rendezvényen kép- és hangfelvételt készít. Jelen Rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 2:48. §-a szerint tömegrendezvénynek számít. (1) Képmás vagy hangfelvétel 

elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. (2) Nincs szükség az 

érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához 

tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A kép- és hangfelvételt a 

Rendezvény szervezője (a továbbiakban: Szervező) a Rendezvény népszerűsítése érdekében kívánja 

felhasználni. Személyes adataik kezeléséről a Résztvevők tájékoztatást kérhetnek az alábbi 

elérhetőségen: e-mail cím: zcsengodi@tofeszt.hu. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a 

Résztvevőnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. 

Ugyanezen az elérhetőségen kezdeményezheti személyes adatainak törlését is. A Résztvevő a 

Rendezvényen való részvételével – minden további megkérdezése nélkül – előzetesen és kifejezetten 

hozzájárulását adja a Résztvevő arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és 

közléséhez a Rendezvényen a Szervező vagy a Szervező által megbízott szakember által történő kép 

és- hangfelvétel készítése útján azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. 

Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. Az 

előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevő tekintetében térben, időben, és 

felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. 

Szervező a későbbiekben a Résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a 

Résztvevőről készített és készült kép- és hangfelvétel, és megjelenítés hasznosítására, felhasználására 

(pl. a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra 

hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra 

figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig 

utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem 

támaszthat Szervezővel szemben. 


