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VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja: - budapesti bajnoki helyezések eldöntése,
- minősítési pontok szerzése,
- felkészülési és válogatási lehetőség biztosítása az
  Utánpótlás EB-re és az EB-re.

Rendező: MRASZ Budapesti Szövetsége.

Időpont és versenyszámok:
- május 28. szombat, du. URH verseny,
- május 29. vasárnap, de. RH verseny.

Helyszín: Csillebérc és környéke
Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő Központ, VI. altábor
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.

Megközelítés: Tömegközlekedéssel a Moszkva térről 21-es autóbusszal
    Gyermekvasút (Csillebérc) megállóig.

Résztvevők: Az RTF Versenyszabályzatban (www.mrasz.hu) meghatározott
kategóriák szerint, versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi
engedéllyel rendelkező sportolók és vendégsportolók.

Nevezés: május 21-ig (ez a beérkezési határidő!),
írásban: Nyári Zoltán, 1134 Budapest, Csángó u. 9. 3. em. 7.,
elektronikusan: rtfbp@mraszbsz.hu

Kérjük megadni: az egyesület és a versenyző nevét, születési évét, indítási 
kategóriáját, a szállás és étkezési igényt, illetve saját SPORTIDENT dugóka 
használata esetén annak számát!

Értékelés: Versenyszámonként az első három helyezett érmet és oklevelet kap,
továbbá az N14 és F14 kategóriákban a IV-VI. helyezett is kap
oklevelet. A BUDAPEST-kupát a legtöbb pontot gyűjtő csapat kapja.

Pontozás: I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III. hely 4 pont és így tovább, VI. hely 1
pont. Azonos pontszám esetén a több N14 és F14 kategóriájú
versenyzőt indító klubot illeti a kupa.
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Költségek: Nevezési díj 1000 Ft/versenyző (a két versenyszámra),
szállás 1600 Ft/fő, egy éjszakára (hálózsákot vagy ágyneműt hozni kell)
szombat vacsora + vasárnap reggeli 1400 Ft/fő,
vasárnapi ebéd egyénileg.

Az N14/16 és F14/16 kategóriájú versenyzők részére a nevezés díjtalan, az 
utánpótlás-nevelés támogatása érdekében.

A rendezők által biztosított SPORTIDENT dugókáért a versenyzők anyagi
felelősséggel tartoznak, elvesztésük esetén 10 000 Ft fizetendő!

Egyéb: Nyílt kategóriát is indítunk, melynél a versenyzőknek tetszőleges
3 adót kell megkeresniük, szintidőn belül.

A BAJNOKSÁG ELŐZETES PROGRAMJA

Május 28. szombat, URH versenynap

11 óra a rendezők érkezése
12:30-13:30 a versenyzők beérkezése, elszállásolása
14:00 MEGNYITÓ, kivonulás a rajthelyre
14:50 null-idő
19-20 óra vacsora

Május 29. vasárnap, RH versenynap

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

Várjuk a nevezéseket, vy 73!
A rendezők
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