
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hajdúszoboszlói 
teljesítményrepülő és MVK 
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1. SZÁMÚ BULLETIN 
 



  

1. Bevezetés, alap információk 
 

Alábbi bulletin az LHHO repülőtéren 2018-ban megrendezendő Hajdúszoboszlói 

teljesítményrepülő és MVK tábor kiírását tartalmazza.  

 

Időpont:  

2018. június 22 – 2018. június 30. 

 

Géposztály:  

Minden géposztály és kategória számára  

 

A mezőny:  

A táborra érvényes vitorlázórepülő szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóták jelentkezését 

várjuk, akik saját, vagy bérelt repülőgéppel tudnak részt venni a rendezvényen. 

 

Repülőgépek tárolása: 

A műanyag gépek tárolása nyűgöző helyen vagy szállítókocsikban történik. Hangárban 

tárolásra nincs lehetőség. 

 

Víztöltési lehetőség 

A vitorlázógépek vízballaszttal való feltöltésére a nyűgöző helyre telepített víztöltő rendszer 

biztosít lehetőséget. A starthelyeken víztöltési lehetőséget a rendezőség nem biztosít. 

 

 

2. A tábor szervező szervezete 
 

Név:   Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület  

Cím:    4200 Hajdúszoboszló, Repülőtér 

E-mail:   airport.hajduszoboszlo@gmail.com 

Web:    www.hajdufly.hu 

Számlaszáma:  10702064-69870992-51100005 

Vezető neve:  Monori György 

Telefonszáma:  +36 30-636-1698 



  

 

3. Repülőtér adatai 

 
Név:     Hajdúszoboszlói Sportrepülőtér 

ICAO kód:     LHHO 

Tulajdonosa:    Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

Hasznosítója és üzemeltetője: Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület 

Szakmai vezetője:    Víg István 

WGS 84 koordinátája:   N472732 E0212344 

Pályairányai:     04 LH / 22 RH 

Pályák méretei:    1000 m 

Frekvencia:     124.200 MHz 

Hívójel:     Hajdúszoboszló INFO 

 
 

4. Regisztráció 
 

A részvétel feltétele a táborra való regisztráció és a regisztrációs díj befizetése. A 

regisztrációt egyesületünk honlapján, www.hajdufly.hu-n (link: 

https://goo.gl/forms/VXvZVRlVufHM2Cl62) lehet megtenni 2018. június 08-ig. A regisztráció a 

tábort kiszolgáló vontatógépek számának végleges meghatározásához elengedhetetlen, ezért 

kérünk mindenkit, hogy amennyiben lehetősége van, ezt minél előbb tegye meg. 

 

5. Költségek 
 

Regisztrációs díj:   5000 Ft/fő 

Vontatási díj:  

Minden géposztály:    Motoros géptípustól függően, költségtérítéssel. 

Szállásköltség (versenyzők): 

Épületben (alábbi 3 szoba áll rendelkezésre összesen 8 fő részére):  

2x2 ágyas szoba:   1500 Ft/fő/éj 

1x4 ágyas szoba:   1200 Ft/fő/éj 

Kempingben (sátor):  1000 Ft/fő/éj 

Kempingben (lakókocsi):  1200 Ft/éj (elektromos csatlakozással) 

 



  

A további szállásigényeket a repülőtér közvetlen környezetében található szállodák, 

magán szálláshelyek és kempingek árban és minőségben egyaránt ki tudják elégíteni. Néhány 

segítség a reptéri kempingen kívül felmerülő igények kielégítéséhez: 

www.booking.com 

www.szallas.hu 
 

Egyéb: 

Hűtőgép, légkondicionáló használat: 300 Ft/nap 

 

Az árak az Általános forgalmi adót (ÁFA) és az Idegenforgalmi adót (IFA) nem tartalmazzák! 

 

6. Szolgáltatások 
 

A kemping teljes területén kiépített áramellátást biztosítunk, de javasoljuk, hogy szigetelt, 

kültéri 230 voltos hosszabbítót mindenki hozzon magával, hogy a sátor közelében is 

használhassa az elektromos készülékeit. 

A nyűgözők, a főépület és a kemping teljes területén biztosítjuk az ingyenes szélessávú 

WIFI szolgáltatást. 

  

A repülőtér közvetlen szomszédságában található Európa legnagyobb 

fürdőkomplexuma, a HungaroSpa Hajdúszoboszló Gyógyfürdő (www.hungarospa.hu), amely 

különleges kikapcsolódási lehetőséget biztosít a versenyzők, kisegítőik és családtagjaik számára. 

A gyógyfürdőhöz élményfürdő, uszoda és egy új, korszerű csúszdapark is tartozik. 

 

További kikapcsolódási lehetőségek a repülőtér 1 km-es körzetén belül: 

Horgászat, fürdőzés: www.nadaspart.hu 

Gokart:   www.gokarthajduszoboszlo.hu 

Paintball:   www.paintballhajduszoboszlo.hu 

 

Közeli kirándulási, pihenési célpont lehet az ország első és legnagyobb nemzeti 

parkjának, a Hortobágyi Nemzeti Park közelben lévő bemutató helyeinek meglátogatása. 

www.hnp.hu 

 



  

 

7. Értékelés 
 

Kérésre napi kiértékelést e-mailen részünkre elküldött igc file alapján, az MVK 

szabályzatnak megfelelően történik. 

 

8. Díjazás 
 

A tábor zárásakor ajándékkal jutalmazzuk a legjobb eredményeket elért versenyzőket. 

 

9. Elérhetőségek 
 

Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület 

4200 Hajdúszoboszló, Repülőtér 

airport.hajduszoboszlo@gmail.com 

Monori György 

Mobil: +36 30 636 16 98 

E-mail: imonor@gmail.com 

Zsuga Zsófia 

Mobil: +36 70 452 47 30 

E-mail: zsuga.zsofia@gmail.com 

 
 

Hajdúszoboszló, 2018. április 24. 
 


