
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
IV. Puskás Kupa

2007. június 30. - július 01.

VERSENYKÍIRÁS

A verseny célja:
- minőśıtési pontok szerzése
- felkészülési lehetőség biztośıtása az Országos- és az Európabajnokságra
- Puskás Kupa vándorserleg elnyerése

A verseny rendezője:
A Puskás Tivadar Rádióklub Rádiós Tájékozódási Futó Szakosztálya.

Versenyközpont:
Várgesztesi Műemlék Vár
2824 Várgesztes, Műemlék Vár 096/2 hrsz.
http://www.vargesztesivar.hu/

A verseny résztvevői:
Minden versenyengedéllyel, illetve érvényes sportorvosi igazolással rendelkező magyar és minden olyan
külföldi sportoló részt vehet, akit a nevezési feltételek szerint neveztek a versenyre.

Versenyszámok, kategóriák:
Ultrarövid- és rövidhullámú verseny lesz, a szabályzat szerinti összes kategóriában.
/NYÍLT kategóriát nem ind́ıtunk/

Versenyterep, térkép:
Várgesztes - Vérteskozma, 2000-ben helyesb́ıtett, méretarány 1:15000, alapszintköz 5 m.

Nevezési d́ıj:
1500 Ft/fő (A költségek a helysźınen fizetendők.)

Szállás és étkezés:
- versenyzők számára d́ıjtalan
- ḱısérők számára 2000 Ft/fő
(SZ vacsora, V reggeli, ebéd lesz)

Dı́jazás, értékelés:
Az egyéni összetett I-III. helyezettek érmet és oklevelet, az N15 és F15 kategóriák IV-VI. helyezettek
oklevelet kapnak. A Puskás Kupa elnyeréséhez a pontozás: I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III. hely
4 pont... VI. hely 1 pont. Azonos pontszám esetén a több N15 és F15 kategóriájú versenyzőt ind́ıtó
klubot illeti a kupa.

Nevezés:
Írásban 2007. június 23. szombatig (beérkezési határidő) a következő elérhetőségeken:
Levél: Benyuska Krisztián, 1041 Budapest, Deák F. u. 87. 6.em./20
E-mail: rtf@ardf.puskas.hu
Kérjük megadni az egyesület és a versenyző nevét, a versenyző születési évét, ind́ıtási kategóriáját,
ha van, SI card számát, valamint a csapat szállás és étkezési igényét.

Egyéb információ:
web: http://ardf.puskas.hu/
Benyuska Krisztián +36 30 475 0356
Barna Zoltán +36 30 930 3212

http://www.vargesztesivar.hu/
mailto:rtf@ardf.puskas.hu
http://ardf.puskas.hu/


Egyéb tudnivalók:
A versenyközpont megközeĺıthető Várgesztesről a vár felé vezető úton. Parkolási lehetőség első nap
a nagyrét melletti parkolóban, a versenyközpont a réten felálĺıtott sátornál lesz. A szállást 16 órától,
azaz a verseny után lehet elfoglalni, kérjük, hogy mindenki ennek megfelelően készüljön az első napra.
Az autókat fel lehet vinni a vár alatti parkolóba, illetve a merészebbek a vár előtt is parkolhatnak
(a várhoz keskeny meredek kikövezett út vezet fel).

A szállás a vár adottságaiból kifolyólag a következő:
- 1 db 34 ágyas, galériás szoba (elsősorban az ifjúság részére)
- 2 db 18 ágyas szoba

Ágyneműt 750 Ft fejében tudnak biztośıtani (elég a helysźınen jelezni, aki kéri).

Megközeĺıtés:

A várban söröző üzemel, ami este 22 óráig tart nyitva.

A vár a XIV. században épült, kérjük figyelembe venni a műemlék mivoltát.

A versenyen mindenki a saját felelősségére indulhat, a rendező szerv kártéŕıtésre nem kötelezhető.



A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA

Június 30. szombat, URH versenynap

12:30-13:30 a versenyzők beérkezése
14:00 MEGNYITÓ, kivonulás a rajthelyre
15:00 null-idő
19 órától vacsora

Július 01. vasárnap, RH versenynap

7-8 óra reggeli
8:10 kivonulás a rajthelyre
9:00 null-idő
13:00-14:00 ebéd
14:00 EREDMÉNYHIRDETÉS

Minden érdeklődőt és versenyzőt szeretettel várunk!


