
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
Budapest Bajnokság

2007. május 26-27.

VERSENYKÍIRÁS

A verseny célja: - budapesti bajnoki helyezések eldöntése
- minőśıtési pontok szerzése
- felkészülési és válogatási lehetőség biztośıtása az
Utánpótlás EB-re és az EB-re

Rendező: MRASZ Budapesti Szövetsége

Időpont és versenyszámok: május 26. szombat du URH verseny
május 27. vasárnap de RH verseny

Helysźın: Csákányospusztai Turistaház
Szárliget

Megközeĺıtés: Budapest felől: az 1-es főút mentén Szárliget tábla után tovább menve
lesz található bal kéz felé egy Birka Csárda nevezetű étterem, előtte
jól látható parkolóval. Itt kell befordulni, és a szalagozást követni.
Tatabánya felől ugyanez kb. 2 km-re található.
Gyalogosan a szárligeti vasútállomástól közeĺıthető meg a helysźın.

Résztvevők: Az RTF Versenyszabályzatban (www.mrasz.hu) meghatározott
kategóriák szerint, versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi
engedéllyel rendelkező sportolók és vendégsportolók.

Nevezés: május 20-ig (ez a beérkezési határidő!)
ı́rásban: Benyuska Krisztián, 1041 Budapest, Deák F. u. 87. 6.em./20
elektronikusan: rtfbp@mraszbsz.hu

kérjük megadni az alábbi adatokat: egyesület és versenyző neve, születési éve,
ind́ıtási kategóriája, szállás és étkezési igény, illetve saját SPORTIDENT dugóka
használata esetén annak száma
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Értékelés: Versenyszámonként az első három helyezettek érmet és oklevelet kapnak,
továbbá az N15 és F15 kategóriákban a IV-VI. helyezettek is kapnak
oklevelet. A BUDAPEST-kupát a legtöbb pontot összegyűjtő csapat kapja.
Pontozás a következők szerint: I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III.
hely 4 pont, és ı́gy tovább, VI. hely 1 pont. Azonos pontszám esetén a
több N15 és F15 kategóriájú versenyzőt ind́ıtó klubot illeti a kupa.

Költségek: nevezési d́ıj 700 Ft/versenyző, a két versenyszámra
szállás 1500 Ft/fő, egy éjszakára (hálózsákot vagy ágyneműt hozni kell)
szombat vacsora 800 Ft/fő
vasárnap reggeli 400 Ft/fő
(vasárnap ebéd: egyénileg megoldva, pl. hideg élelem, Birka Csárda stb.)

az N15/17 és F15/17 kategóriájú versenyzők részére a nevezés d́ıjtalan,
az utánpótlás-nevelés támogatása érdekében

a rendezők által biztośıtott SPORTIDENT dugókáért a versenyzők anyagi
felelősséggel tartoznak, elvesztésük esetén 10000 Ft fizetendő

Egyebek: bővebb felvilágośıtás telefonon vagy email-ben
Benyuska Krisztián +36 30 475 0356
benyuska.krisztian@chello.hu
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A BAJNOKSÁG ELŐZETES PROGRAMJA

Május 26. szombat, URH versenynap

12 óra a rendezők érkezése a táborba
13-14 óra a versenyzők beérkezése, elszállásolása

14:30 MEGNYITÓ, kivonulás a rajthelyre
15:00 null-idő
19-20 óra vacsora

Május 27. vasárnap, RH versenynap

7-8 óra reggeli
8:00 kivonulás a rajthelyre
8:30 null-idő

13:30 EREDMÉNYHIRDETÉS

Várjuk a nevezéseket, vy 73! A rendezők
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