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VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja: - budapesti bajnoki helyezések eldöntése,
- minősítési pontok szerzése, 
- felkészülési és válogatási lehetőség biztosítása az OB-ra, az Ifjúsági EB-re
  és az ARDF Világbajnokságra.

Rendező: a Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége

Időpont és versenyszámok: 
- 2012. május 26. szombat, de. Gyorsasági- du. URH verseny,
- 2012. május 27. vasárnap, de. RH verseny. 

Helyszín: Csobánkai Közép-Európai Cserkészpark, Csobánka, Margit-liget 1.
(http://csobanka.cserkeszpark.hu/) 

Megközelítés: Budapestről leggyorsabban a 11-es úton Szentendre határáig (volt laktanyánál kell 
lekanyarodni, közlekedési lámpa a kereszteződésben), majd onnan Pomázon át Dobogókő felé kell 
haladni. A csobánkai elágazásnál balra kanyarodva a kastéllyal szemben található a park.  
Tömegközlekedéssel Budapestről a Batthyány-térről a Szentendrei HÉV-vel Pomázig, majd onnan 
VOLÁN busszal, járattól függően vagy a Csobánka-elágazásig (1 perces séta, a park látszik a 
megállóból) vagy Csobánka Margit-ligetig (park előtt áll meg).

Résztvevők: Az RTF Versenyszabályzatban (www.mrasz.hu) meghatározott kategóriák szerint, 
versenyengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező magyar és külföldi sportolók és 
vendégsportolók, akiket a nevezési feltételek szerint neveztek a versenyre. 

Nevezés: május 22-ig (ez a beérkezési határidő!), kizárólag írásban (levélben vagy e-mailban) 
a versenyzők klubjának, nevének, születési évének és kategóriájának, valamint, ha van, a saját SI 
dugóka számának feltüntetésével lehet. A nevezésben a szállás és étkezési igényeket is kérjük 
pontosan feltüntetni:

Szesztay Péter, 1044 Budapest, Ezred u. 7. 1/C. I. em. 8.,
elektronikusan: rtfbp@mraszbsz.hu

Pontozás: I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III. hely 4 pont és így tovább, VI. hely 1 pont. 

Értékelés: Versenyszámonként az első három helyezett érmet (kivéve a gyorsasági versenyt) 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. Azonos pontszám esetén a több N14 és 
F14 kategóriájú versenyzőt indító klubot illeti a kupa. 



Költségek: Nevezési díj 1200 Ft/versenyző. Az N14/16 és F14/16 kategóriájú versenyzők 
részére a nevezés díjtalan, az utánpótlás-nevelés támogatása érdekében. 

Szállás: 1400 Ft/fő, egy éjszakára (hálózsákot vagy ágyneműt hozni kell, vagy +650 Ft/fő). 
Sátorozás esetén (saját felszereléssel) 650 Ft/fő.
IFA (idegenforgalmi adó) 18 éven aluli, vagy diák kivételével 300 Ft/fő.

Étkezés: szombati ebéd 750 Ft/fő, vacsora + vasárnap reggeli 1050 Ft/fő, vasárnapi ebéd 750 
Ft/fő. Az étkezés megrendelésénél külön megjelölhető, ha vegetáriánus, liszt-, vagy tejcukor 
érzékenység figyelembe veendő. Igény esetén tudjuk ezt biztosítani változatlan áron.
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.
Az étkezés tervezése során kérjük figyelembe venni, hogy a faluban CBA áruház található, most 
azonban csak szombaton van nyitva a pünkösdi vasárnap-hétfői általános zárva tartás miatt. 
Javasoljuk a rendezők által biztosított, fent részletezett étkezési lehetőség igénybe vételét.
A táborban, elszántak részére, bográcsozás is lehetséges. Adott esetben eszközt és tüzelőt is 
biztosítanak. Ez természetesen külön költség.

A rendező címe és telefonszáma: Füredi Péter HA5LC
06 20 945 3678
ha5lc@kispest.eu

A BAJNOKSÁG ELŐZETES PROGRAMJA

Május 26. szombat, Gyorsasági- és URH versenynap 

09:00-ig beérkezés, elszállásolás, regisztráció, költségek rendezése
09:30 MEGNYITÓ, indulás a terepre
10:30 Gyorsasági verseny
13:00-tól ebéd
14:30 indulás a terepre
15:50 Budapest-bajnokság URH verseny
19:00-tól vacsora

Május 27. vasárnap, RH versenynap 

07:00 reggeli 
08:10 kivonulás a rajthelyre 
09:30 Budapest-bajnokság RH verseny
13:00-tól ebéd
14:30 EREDMÉNYHIRDETÉS 

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel vár
A rendezőbizottság


