
R�ADI�OS T�AJ�EKOZ�OD�ASI FUT�AS

Budapest Bajnoks�ag

2008. m�ajus 24-25.

VERSENYKI�IR�AS

A verseny c�elja: - budapesti bajnoki helyez�esek eld�ont�ese
- min}os��t�esi pontok szerz�ese
- felk�esz�ul�esi �es v�alogat�asi lehet}os�eg biztos��t�asa a
Vil�agbajnoks�agra

Rendez}o: MRASZ Budapesti Sz�ovets�ege

Id}opont �es versenysz�amok: m�ajus 24. szombat du URH verseny
m�ajus 25. vas�arnap de RH verseny

Helysz��n: Fatornyos Fogad�o
Kir�alyr�et (l�asd t�erk�ep)

Megk�ozel��t�es: G�epkocsival Szokoly�an kereszt�ul, gyalogosan Bp-Kismaros vas�utvonalon,

majd pedig Kismaros-Kir�alyr�et kisvas�uttal. A kisvas�ut meg�all�oja a M�AV
meg�all�ohely alatt, onnan 2 percre tal�alhat�o, jegyet felsz�all�as el}ott kell
v�altani, k�ul�onben p�otd��jat kell �zetni. Kir�alyr�eten a Horg�aszt�o fel�e kell
elindulni, �es k�ovetni az ARDF feliratokat.

R�esztvev}ok: Az RTF Versenyszab�alyzatban (www.mrasz.hu) meghat�arozott
kateg�ori�ak szerint, versenyenged�ellyel �es �erv�enyes sportorvosi
enged�ellyel rendelkez}o sportol�ok �es vend�egsportol�ok.
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Nevez�es: m�ajus 17-ig (ez a be�erkez�esi hat�arid}o!)
��r�asban: Benyuska Kriszti�an, 1041 Budapest, De�ak F. u. 87. 6.em./20
elektronikusan: rtfbp@mraszbsz.hu

k�erj�uk megadni az al�abbi adatokat: egyes�ulet �es versenyz}o neve, sz�ulet�esi �eve,
ind��t�asi kateg�ori�aja, sz�all�as �es �etkez�esi ig�eny, illetve saj�at SPORTIDENT dug�oka
haszn�alata eset�en annak sz�ama

�Ert�ekel�es: Versenysz�amonk�ent az els}o h�arom helyezettek �ermet �es oklevelet kapnak,
tov�abb�a az N15 �es F15 kateg�ori�akban a IV-VI. helyezettek is kapnak
oklevelet. A BUDAPEST-kup�at a legt�obb pontot �osszegy}ujt}o csapat kapja.
Pontoz�as a k�ovetkez}ok szerint: I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III.
hely 4 pont, �es ��gy tov�abb, VI. hely 1 pont. Azonos pontsz�am eset�en a
t�obb N15 �es F15 kateg�ori�aj�u versenyz}ot ind��t�o klubot illeti a kupa.

K�olts�egek: nevez�esi d��j 800 Ft/versenyz}o, a k�et versenysz�amra
sz�all�as + reggeli 1900 Ft/f}o
szombat vacsora 800 Ft/f}o
vas�arnap eb�ed 850 Ft/f}o

az N15/17 �es F15/17 kateg�ori�aj�u versenyz}ok r�esz�ere a nevez�es d��jtalan,
az ut�anp�otl�as-nevel�es t�amogat�asa �erdek�eben

a rendez}ok �altal biztos��tott SPORTIDENT dug�ok�a�ert a versenyz}ok anyagi
felel}oss�eggel tartoznak, elveszt�es�uk eset�en 10000 Ft �zetend}o

Egy�eb: ny��lt kateg�ori�at is ind��tunk, melyn�el a versenyz}oknek tetsz}oleges
3 ad�ot kell megkeresni�uk szintid}on bel�ul
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A BAJNOKS�AG EL}OZETES PROGRAMJA

M�ajus 24. szombat, URH versenynap

11 �ora a rendez}ok �erkez�ese a t�aborba
12:30-13:30 a versenyz}ok be�erkez�ese, elsz�all�asol�asa

14:00 MEGNYIT�O, kivonul�as a rajthelyre
14:50 null-id}o
19-20 �ora vacsora

M�ajus 25. vas�arnap, RH versenynap

7-8 �ora reggeli
8:10 kivonul�as a rajthelyre
9:00 null-id}o
13-14 �ora eb�ed

14:00 EREDM�ENYHIRDET�ES

V�arjuk a nevez�eseket, vy 73! A rendez}ok
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