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VERSENYKI�IR�AS

A verseny c�elja:
- min}os��t�esi pontok szerz�ese
- felk�esz�ul�esi lehet}os�eg biztos��t�asa az Orsz�agos- �es a Vil�agbajnoks�agra
- Pusk�as Kupa elnyer�ese

A verseny rendez}oje:
A Pusk�as Tivadar R�adi�oklub R�adi�os T�aj�ekoz�od�asi Fut�o Szakoszt�alya.

Versenyk�ozpont:
Pusztamar�ot
Mar�othegyi S�olyomf�eszek
http://www.pusztamarot.hu/

A verseny r�esztvev}oi:
Minden versenyenged�ellyel, illetve �erv�enyes sportorvosi igazol�assal rendelkez}o magyar �es minden olyan
k�ulf�oldi sportol�o r�eszt vehet, akit a nevez�esi felt�etelek szerint neveztek a versenyre. A versenyen
mindenki a saj�at felel}oss�eg�ere indulhat, a rendez}o szerv k�art�er��t�esre nem k�otelezhet}o.

Versenysz�amok, kateg�ori�ak:
Ultrar�ovid- �es r�ovidhull�am�u verseny lesz, a szab�alyzat szerinti �osszes kateg�ori�aban.

Versenyterep, t�erk�ep:
Pusztamar�ot, Ember�ol}o-v�olgy, 2007-ben helyesb��tett, m�eretar�any 1:15000, alapszintk�oz 5 m.

Nevez�esi d��j:
nincs

Sz�all�as �es �etkez�es:
- sz�all�as 1800 Ft/f}o, �agynem}ut vagy h�al�ozs�akot hozni kell
- vacsora 750 Ft/f}o
- reggeli 490 Ft/f}o
- eb�ed 950 Ft/f}o
�osszesen: 3990 Ft/f}o

D��jaz�as, �ert�ekel�es:
Az egy�eni �osszetett I-III. helyezettek �ermet �es oklevelet, az N15 �es F15 kateg�ori�ak IV-VI. helyezettek
oklevelet kapnak. A Pusk�as Kupa elnyer�es�ehez a pontoz�as: I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III. hely
4 pont... 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.

Nevez�es:
�Ir�asban 2008. j�unius 20. p�entekig (be�erkez�esi hat�arid}o) a k�ovetkez}o el�erhet}os�egeken:
Lev�el: Benyuska Kriszti�an, 1041 Budapest, De�ak F. u. 87. 6.em./20
E-mail: rtf@ardf.puskas.hu
K�erj�uk megadni az egyes�ulet �es a versenyz}o nev�et, a versenyz}o sz�ulet�esi �ev�et, ind��t�asi kateg�ori�aj�at,
ha van, SI card sz�am�at, valamint a csapat sz�all�as �es �etkez�esi ig�eny�et.

Egy�eb inform�aci�o:
web: http://ardf.puskas.hu/
Benyuska Kriszti�an +36 30 475 0356
Barna Zolt�an +36 30 930 3212

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


Egy�eb tudnival�ok:
A versenyk�ozpont megk�ozel��thet}o g�epkocsival Zs�amb�ekon �at, Szomoron �es Bajn�an �athaladva Baj�ot fel�e,
kb. 5 km-re balra fordulva a Pusztamar�ot t�abl�an�al. Itt egy 4 km hossz�u, hol aszfaltos-k�aty�us, hol
k�oves-g�odr�os (elvileg z�uzottk�oves) �uton, kitart�oan haladva. Az �uton lesz egy hajt}ukanyar jobbra, amit
majd kit�abl�azunk, ezut�an m�ar csak egyenesen kell menni a t�aborig (l�asd t�erk�ep).
Gyalogos megk�ozel��t�es eset�en v�allalunk besz�all��t�ast, mert a t�abor 6 km-es k�orzet�eben nem tal�alhat�o
k�ozleked�esi eszk�oz. Ez esetben mindenk�eppen el}ozetes telefonos egyeztet�est k�er�unk.

A Pusk�as Kupa hagyom�anyaival ellent�etben, id�en nem lesz p�ol�o, ez�ert akinek van, k�erj�uk hozza mag�aval
valamelyik r�egebbi p�ol�oj�at, hogy meg legyen a feeling :)

Elhelyez�es 8 �agyas fah�azakban, �agynem}ut vagy h�al�ozs�akot hozni kell.

Megk�ozel��t�es:

A szok�asos esti vacsor�at a HA5KHC f}oz}ocsapata fogja k�esz��teni, szolidabb kivitelben, a vacsora ut�ani
vigadalomhoz innival�or�ol mindenki maga gondoskodjon :)



A VERSENY EL}OZETES PROGRAMJA

J�unius 28. szombat, URH versenynap

12:30-13:30 a versenyz}ok be�erkez�ese

14:00 MEGNYIT�O, kivonul�as a rajthelyre
15:00 null-id}o
19 �or�at�ol vacsora

J�unius 29. vas�arnap, RH versenynap

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

14:00 EREDM�ENYHIRDET�ES

Minden �erdekl}od}ot �es versenyz}ot szeretettel v�arunk!


