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VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja: - budapesti bajnoki helyezések eldöntése
- min®sítési pontok szerzése
- felkészülési és válogatási lehet®ség biztosítása az
Utánpótlás EB-re és az EB-re

Rendez®: MRASZ Budapesti Szövetsége

Id®pont és versenyszámok: május 30. szombat du URH verseny
május 31. vasárnap de RH verseny

Helyszín: Gánt és környéke
Találkozási pont: Gránás turistaház, 8082 Gánt Béke tér 17.
Étkezési hely: Vértes vendégl® 8082 Gánt Hegyalja út 59.
Részletes adatok a szállásról és a vendégl®r®l: www.vertesvendeglo.hu

Megközelítés: Gépkocsival 7-es úton Székesfehérvárig, onnan tovább északi
irányban Zámolyon keresztül, de elérhet® az 1-es útról is Bicskét®l délre.
Távolsági autóbusszal megközelíthet® Székesfehérvár és Bicske irányából is
A buszok a turistaháznál megállnak. Ajánlott irány Székesfehérvárig vonat,
onnan busz.

Résztvev®k: Az RTF Versenyszabályzatban (www.mrasz.hu) meghatározott
kategóriák szerint, versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi
engedéllyel rendelkez® sportolók és vendégsportolók.

Nevezés: május 23-ig (ez a beérkezési határid®!)
írásban: Nyári Zoltán, 1134 Budapest, Csángó u. 9. 3.em./7
elektronikusan: rtfbp@mraszbsz.hu

kérjük megadni az alábbi adatokat: egyesület és versenyz® neve, születési éve,
indítási kategóriája, szállás és étkezési igény, illetve saját SPORTIDENT dugóka
használata esetén annak száma
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Értékelés: Versenyszámonként az els® 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 összegy¶jt® csapat kapja.
Pontozás a következ®k szerint: I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III.
hely 4 pont, és így tovább, VI. hely 1 pont. Azonos pontszám esetén a
több N15 és F15 kategóriájú versenyz®t indító klubot illeti a kupa.

Költségek: nevezési díj 500 Ft/versenyz®, a két versenyszámra
szállás 1750 Ft/f®, egy éjszakára (hálózsákot vagy ágynem¶t hozni kell)
szombat vacsora + vasárnap reggeli 1700 Ft/f®
vasárnap ebéd egyénileg, a vendégl®, ahol a többi étkezést is
biztosítjuk (árfekvése közepes, meg�zethet®) a verseny résztvev®inek
10% kedvezményt biztosít.

az N15/17 és F15/17 kategóriájú versenyz®k részére a nevezés díjtalan,
az utánpótlás-nevelés támogatása érdekében

a rendez®k által biztosított SPORTIDENT dugókáért a versenyz®k anyagi
felel®sséggel tartoznak, elvesztésük esetén 10000 Ft �zetend®

Egyéb: nyílt kategóriát is indítunk, melynél a versenyz®knek tetsz®leges
3 adót kell megkeresniük szintid®n belül
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A BAJNOKSÁG EL�ZETES PROGRAMJA

Május 30. szombat, URH versenynap

11 óra a rendez®k érkezése a turistaházba
12:30-13:30 a versenyz®k beérkezése, elszállásolása
14:00 MEGNYITÓ, kivonulás a rajthelyre
14:50 null-id®
19-20 óra vacsora

Május 31. vasárnap, RH versenynap

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

Várjuk a nevezéseket, vy 73! A rendez®k
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