A Miskolci reptér modellezőire vonatkozó szabályok

Az egyesület tagjai az alapszabály mellett elfogadják és betartják az alábbiakban megfogalmazott modellezőkre
vonatkozó reptérszabályzatot. Ezt aláírásukkal igazolják a belépéskor.
1, A reptér nagygépes leszálló pályáján tartózkodni, gépkocsival ráhajtani, modellezés céljára használni
szigorúan tilos és életveszélyes! A reptér környezetében lévő hangárok, épületek felett szintén tilos a repülés!
2, Gépelvesztés esetén gyalogosan, vagy gépjárművel a repülőtér munkaterületére, felszállópályára, előtérre
behajtani csak a repülőtér vezetőjének engedélyével szabad.
3, A repülőtér területén a gépjármű közlekedés a KRESZ szabályai szerint történhet és maximum 30 Km/órás
sebességgel a légi jármű forgalom legkisebb zavarása nélkül.
4, A modellreptér megközelítése a Szirmabesenyői út felől lehetséges! A Hangárok felöl tilos!
A reptérre vezető földúton 30 Km/h a megengedett maximális sebesség az út minőségének további romlása és a
porkeltés miatt!
A modell reptér nyírt területén parkolni, vagy járművel áthajtani tilos és baleset veszélyes!
5, A kint tartózkodó modellezők és járműveik felet repülni tilos! A reptéren mindenki csak saját felelősségére
tartózkodhat és repíthet! Nézők, látogatók csak a kijelölt zónában a kifutótól távolabb tartózkodhatnak. A fel és
leszállás megkezdését minden esetben hangosan jelezzük, hogy arról mindenki tudomást szerezzen, és még
idejében tudjon reagálni, ha esetleges probléma, akadály merülne fel.
6, A modellreptér egy valódi, most is aktív üzemelő reptéren lett kialakítva. Ezért elengedhetetlen a fokozott
figyelem, hogy a nagy gépek, sárkányok repülését, le és felszállását ne zavarjuk. Mindig tartsuk szemelőt, hogy a
nagy gépekben emberek ülnek, és abszolút elsőbbséget élveznek a levegőben!
7, A kiérkező modellezőknek minden esetben frekvenciaegyeztetéssel kell kezdeniük!
2.4Ghz esetén nem szükséges, de 27, 35, 40 és 72 MHz-es rendszerek esetében az interferencia kiküszöbölése
érdekében kötelező! Az esetleges rákapcsolásból adódó bármilyen probléma mindig a később érkező modellező
felelőssége!
8, A repülés megkezdése előtt minden esetben értesíteni kell a reptér parancsnokát! Tájékoztatni kell a repülés
kezdetéről és a várható befejezéséről, hogy számolni tudjon az esetleges légi forgalommal.
9, A reptér egész területén tiltott az akadályt képezhető építmények, tárgyak kihelyezése, ezért sajnos nem
tudunk szemetes konténert biztosítani! Kérünk mindenkit, hogy a saját maga által termelt szemetet a modellezés
befejeztével vigye magával!
10, A szabályok betartása, és betartatása minden repteret használó egyén kötelessége.
Amennyiben a jelen szabályzatot a látogató nem fogadja el, a szabályokat továbbra is áthágja, a Miskolci RC
Modellező Egyesület szigorúan az emberi és vagyoni értékek védelmének érdekében eltanácsolhatja a látogatót a
reptér körzetéből.
A szabályzat be nem tartásából fakadó bármilyen kár, teljes vagyoni és nem vagyoni felelőssége a szabályt
megszegő személyre hárul.
Jelen szabályzat mindenkori aktuális példánya megtekinthető a Miskolci RC Modellező Egyesület telephelyén,
nyilvános internetoldalán.
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