
Cserháti	  József	  emlékverseny	  kiírása	  

Sok	  szeretettel	  meghívunk	  mindenkit	  a	  június	  9-‐10-‐én	  a	  kecskeméti	  Aranyhomok	  rádióklub	  
és	  a	  dunaújvárosi	  Intercisa	  rádióklub	  összefogásával	  megrendezésre	  kerülő	  II.	  CSERHÁTI	  
JÓZSEF	  EMLÉKVERSENYRE.	  A	  verseny	  nyílt,	  bárki	  nevezhet,	  de	  minősítési	  pontot	  csak	  olyan	  
versenyző	  kaphat,	  aki	  a	  MRASZ	  által	  előírt	  feltételeknek	  megfelel.	  

Versenyszámok:	  

Szombat:	  RH+Foxoring	  (nullidő:	  14:00)	  

Vasárnap:	  URH	  (nullidő:	  9:00)	  

A	  verseny	  célja:	  

Az	  II.	  Cserháti	  kupa	  elnyerése,	  Kategóriák	  legjobbja	  díj	  elnyerése,	  Minősítési	  pontok	  szerzése.	  

A	  Cserháti	  kupát	  a	  legtöbb	  pontot	  (ARDF	  FjwW	  program	  szerint)	  összegyűjtő	  csapat	  viheti	  
haza,	  ez	  örökkupa,	  nem	  kell	  többet	  elnyerni.	  	  

Egyéni	  eredmények:	  A	  két	  versenyszámot	  összevonva,	  éremmel	  és	  oklevéllel	  díjazzuk.	  

A	  Kategóriák	  legjobbja	  díjat	  az	  a	  versenyző	  nyeri	  el,	  aki	  a	  két	  versenyszám	  összesített	  
időeredménye	  alapján	  a	  második	  helyezettet	  RELATÍV	  legnagyobb	  időkülönbséggel	  győzi	  le,	  
a	  harmadikhoz	  képest.	  Abból	  a	  kategóriából	  nem	  kerülhet	  ki	  a	  kategóriák	  legjobbja	  díj	  
nyertese,	  ahol	  a	  harmadik	  helyezett	  adóhiánnyal	  ér	  célba.	  (Ha	  pl.	  az	  1.	  helyezett	  ideje	  150	  
perc	  ,	  a	  másodiké	  165perc,	  a	  harmadiké	  pedig	  195perc	  és	  a	  harmadik	  helyezett	  az	  összes	  
adót	  fogta,	  100%-‐nak	  45percet	  kell	  tekinteni,	  a	  15perc	  33%-‐nak	  számít.)	  A	  legnagyobb	  
százalékot	  elérő	  versenyzőé	  lesz	  a	  kategóriák	  legjobbja	  díj,	  mely	  örökvándordíj,	  minden	  
évben	  meg	  kell	  nyerni.	  

Minősítési	  pontot	  a	  MRASZ	  szabályzat	  alapján	  lehet	  szerezni.	  

A	  versenyközpont	  megközelíthetősége:	  

Budapest	  felől	  	  

a	  6-‐os	  főúton	  (E63)	  a	  rácalmási	  leágazó	  előtt	  200m-‐el	  jobbra	  ANIMO	  FOGADÓ	  

Baja	  felől	  	  

A	  6-‐os	  főúton	  (E63)	  a	  rácalmási	  leágazó	  után	  200m-‐el	  balra	  kell	  lekanyarodni	  az	  ANIMO	  
FOGADÓHOZ	  

Beérkezés,	  nevezés	  és	  szállás	  elfoglalása	  10-‐11:30-‐ig,	  	  



Fakultatív	  program:	  A	  rácalmási	  Jankovich	  kúria	  megtekintése,	  dunaújvárosi	  élményfürdő	  
meglátogatása	  

A	  verseny	  várható	  költségei:	  

Nevezési	  díj:	  3500HUF,	  ami	  magában	  foglalja	  a	  szállás	  költségét	  is	  

Étkezési	  díj:	  (1	  reggeli,	  1	  ebéd,	  1	  vacsora)	  2500HUF	  

IFA:	  350	  HUF	  (csak	  a	  18	  éven	  felülieknek)	  

Felhívjuk	  a	  tisztelt	  versenyzők	  figyelmét,	  hogy	  a	  rendezvényközponttól	  a	  rajt,	  illetve	  cél	  akár	  
6-‐8	  km-‐re	  is	  eshet,	  melynek	  megközelítéséről	  a	  rendezőknek	  nem	  áll	  módjukban	  
gondoskodni.	  Mindenkinek	  saját	  felelőssége,	  hogy	  időben	  kiérjen	  a	  rajtba!	  (Természetesen	  a	  
sofőrök	  szállításában	  tudunk	  segíteni.)	  Egyúttal	  szeretnénk	  megkérni	  minden	  autóval	  érkező	  
versenyzőt,	  hogy	  amennyiben	  van	  nála	  szabad	  hely,	  segítsen	  azon	  sporttársainak,	  akik	  
tömegközlekedéssel	  érkeztek.	  

Tervezett	  időbeosztás:	  

Június	  9:	   Beérkezés,	  szállás	  elfoglalása,	  szállodai	  regisztráció:	  10-‐12	  h	  

	   	   Indulás	  a	  rajtba:	  13:00	  

	   	   Nullidő:	  14:00	  

	   	   Vacsora:	  18:30	  

Június	  10:	   indulás	  a	  rajtba:	  8:00	  

	   	   nullidő:	  9:00	  

	   	   ebéd:	  12:00	  

	   	   eredményhírdetés:	  13:00	  

Nevezni	  2012	  06	  2-‐ig	  lehet	  (ez	  a	  beérkezési	  határidő),	  kérjük	  a	  határidő	  betartását!	   	  

e-‐mailen:	  toocsa@gmail.com	   	   	   	   	   	   	  
	   sms-‐ben:	  20/4723025	   	   	   	   	   	   	   	  
	   vagy	  ajánlott	  levélben:	  Tóth	  Csaba	  2428	  Kisapostag,	  Panoráma	  utca	  9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
FIGYELEM!	  A	  RENDEZŐK	  MINDEN	  NEVEZÉST	  VISSZAIGAZOLNAK,	  AMENNYIBEN	  NEM	  ÉRKEZIK	  
VISSZAIGAZOLÁS,	  A	  NEVEZÉST	  NEM	  KAPTUK	  MEG!	  

	  	  


