
EGER KUPA 2008 

RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY 
V E R S E N Y K I Í R Á S A  

 
A VERSENY CÉLJA: 

Lehetıség biztosítása minısítési pontok megszerzésére, II. osztályú és Ezüstjelvényes 
minısítési szint teljesítése, felkészülési lehetıség biztosítása az ARDF világ- és 
országos bajnokságokra,  
 

A VERSENY RENDEZİJE: 
Városi Rádióklub Sportegyesület Nyíregyháza. 
 

A VERSENY IDEJE: 2008. augusztus. 09 -10. 
 

A VERSENY HELYSZÍNE: A versenyközpont, a szállás, étkezés, a megnyitó és az 
eredményhirdetés a HOLLÓSTETİI HEGYI CAMPING-ben lesz. 

 
A VERSENY RÉSZTVEVİI: A versenyen minden sportigazolással és érvényes sportorvosi 

engedéllyel rendelkezı magyar és minden olyan külföldi sportoló részt vehet, akit a 
nevezési feltételek szerint neveztek a versenyre. Versenyen minden résztvevı a saját 
felelısségére vesz részt. 

 
NEVEZÉS: Nevezni a rendezı címén kizárólag ÍRÁSBAN versenyzık nevének, születési 

évének és kategóriájának és a versenyengedélyük- és a sportident számának 
feltüntetésével kell. A nevezéssel egyidıben a szállás és étkezési igényeket is kérjük 
jelezni. 

 
NEVEZÉSI HATÁRIDİ: 2008. július 25. (Beérkezési határidı!) 

Nevezési cím: mvenczel@c2.hu 
 

VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK: Rövid- és Ultrarövidhullámú egyéni verseny lesz a 
szabályzat szerinti korosztályokban, illetve kategóriákban ahol legalább 3 fı rajthoz 
áll, és nyílt kategóriában. (A nyílt kategóriában azok indulhatnak, akik már legalább 
két éve nem vettek részt ARDF versenyen. Nekik 3 db. tetszıleges adót kell 
megkeresniük.) 

 
DÍJAZÁS, ÉRTÉKELÉS: Az RH és URH versenyek összesített idıeredménye alapján az I-

III. helyezettek érmet és oklevelet kapnak.  
 
EGYÉB TUDNIVALÓK: szállás, étkezés, a megnyitó és az eredményhirdetés a 

HOLLÓSTETİI HEGYI CAMPING-ben lesz  a nevezésben megjelölt elızetes 
megrendelés alapján. 

 
MEGKÖZELÍTHETİ: Eger-Felsıtárkány-Répáshuta-Hollóstetı, valamint Miskolc-

Lillafüred-Hollóstetı útvonalon Bükkszentkereszt irányába. Menetrend szerinti 
autóbuszjárat indul Miskolc Búza térrıl Bükkszentkeresztre, Lillafüreden keresztül kb. 
óránként. A menetidı 45 perc.  



KÖLTSÉGEK: 
Szállás: 2400,- Ft / fı / éjszaka. 
Étkezés: kb. 3000.- Ft / Vacsora; Reggeli; Ebéd 
Nevezési díj: Nincs 
A szállás és az étkezés költségeit kérjük a megérkezéskor a helyszínen készpénzben 
befizetni campingnek. 
 

A rendezı címe, telefonszáma, nformáció: 
 
Venczel Miklós: �: 06 / 70 / 338 00 64       �: mvenczel@c2.hu 
 

A VERSENY ELİZETES PROGRAMJA:  
 
Augusztus 09 
13.00 –ig beérkezés, regisztráció 
13.30 Megnyitó 
14.00 Indulás a terepre  
15.00 URH verseny 
 
 

Augusztus 10 
07.00 Reggeli 
08.00 Indulás a terepre  
09.00 RH verseny 
12.00 -tıl Ebéd 
13.00 Eredményhirdetés 
13.30 Elutazás 

 
 

Minden versenyzıt és érdeklıdıt szeretettel várunk! 
RENDEZİBIZOTTSÁG 


