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VERSENYKIÍRÁS


A verseny célja:
Lehetőséget biztosítani minősítési pontok szerzésére, az Országos valamint az Európa-bajnokságra történő felkészülésre. A Puskás Kupa vándorserleg elnyerése.
A verseny rendezője:
A HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub Rádiós Tájékozódási Futó Szakosztálya.
Versenyközpont:
Tarján - Német Nemzetiségi Ifjúsági Tábor 
http://www.tarjan.hu/tabor.php" http://www.tarjan.hu/tabor.php
A verseny résztvevői:
Minden versenyengedéllyel ill. érvényes sportorvosi igazolással rendelkező magyar és minden olyan külföldi sportoló részt vehet, akit a nevezési feltételek szerint neveztek a versenyre. A versenyen mindenki a saját felelősségére indulhat, a rendező szerv kártérítésre nem kötelezhető.
Versenyszámok, kategóriák:
Ultrarövid- és rövidhullámú verseny lesz, a szabályzat szerinti összes kategóriában. 
/NYÍLT kategóriát nem indítunk./
Versenyterep, térkép: 
PES-KŐ, 2008-ban helyesbített, méretarány 1:10000, alapszintköz 5m
Nevezési díj:
300Ft/fő
Szállás és étkezés:
szállás 1200Ft/fő, ágyneműt vagy hálózsákot hozni kell.
	étkezés 3000 Ft/fő (vacsora, reggeli, ebéd)
1fő részére a nevezés, szállás, étkezés összesen: 4500 Ft.
Díjazás, értékelés
Az egyéni összetett I-III. helyezettek érmet és oklevelet, az N15 és F15-ös kategóriák IV-VI. helyezettek oklevelet kapnak. A Puskás Kupa vándorserleg elnyeréséhez a pontozás: I. hely: 7 p., II. hely: 5 p., III. hely: 4 p., … VI. hely: 1 p. Azonos elért pontszám esetén a több N15 és F15 kategóriás versenyzőt indító klubot illeti a kupa.
Nevezés:
Írásban 2009. június 21-ig (beérkezési határidő) a következő elérhetőségeken: 
Levél:	Barna Zoltán, 1205 Budapest, Vas Gereben utca 52.
E-mail:	rtf@ardf.puskas.hu
Kérjük megadni az egyesület és a versenyző nevét, továbbá a versenyző születési évét, indítási kategóriáját, ha van SI card számát, valamint a csapat szállás és étkezési igényét.
További információ:
Web: http://ardf.puskas.hu
Barna Zoltán +36-30-9303212

Egyéb tudnivalók:

A versenyközpont megközelíthető az 1es főútról Tatabánya felöl Tarján felé haladva a táblával megjelölt kereszteződésben jobbra a bekötőúton az ifjúsági táborig. 

Elhelyezés 3 ágyas szobákban, ágyneműt vagy hálózsákot hozni kell.
Költségek a helyszínen fizetendők.

Megközelítés:
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A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA



URH verseny ideje: 2009. június 27. (szombat)

11:00-12:00 óra között versenyzők beérkezése, elhelyezkedése a szálláshelyen.

12:20 Megnyitó a versenyközpontban, utána URH versenyre felkészülve kivonulás a Rajt-helyre.

13:30-kor “0” idő.

18 órától vacsora.


RH verseny ideje: 2009. június 28. (vasárnap)

7-8 óra között reggeli.

8:00-kor felkészülve kivonulás a Rajthelyre.

9:00 “0” idő. 

13:00-14:00 óra között ebéd

14:00 Eredményhirdetés




Minden érdeklődőt és versenyzőt szeretettel várunk!

