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VERSENYKIÍRÁS 
 
 

A verseny célja:  
Lehetőséget biztosítani minősítési pontok szerzésére, az Országos- valamint a 
Világbajnokságra történő felkészülésre. A Puskás Kupa vándorserleg elnyerése. 

A verseny rendez ője: 
A HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub Rádiós Tájékozódási Futó Szakosztálya. 

A verseny támogatói: 
Köszönjük a HM Budapesti Erd őgazdaság Zrt -nek, azon belül is a Süttői Erdészeti 
Igazgatóságnak, hogy támogatásukkal hozzájárultak versenyünk sikeres 
megrendezéséhez.  Köszönet illeti a Dunaszentmiklósi Önkormányzatot  a helyszín és a 
szállás biztosításáért, és természetesen a Puskás Tivadar Távközlési Technikumot  is, 
mely nélkül az idei verseny sem jöhetett volna létre. Támogatóink között szerepel még a 
Suggest Kft.  is, köszönet érte. 

Versenyközpont: 
2897 Dunaszentmiklós, Sportpálya 

A verseny résztvev ői: 
Bárki, aki a saját felelősségére vállalja a versenyen való részvételt, a rendező szerv 
kártérítésre nem kötelezhető. 

Versenyszámok, kategóriák: 
Ultrarövid- és foxoring pontokkal kombinált rövidhullámú verseny lesz, a szabályzat szerinti 
összes kategóriában (kategóriát legalább 2 versenyzővel indítunk). 
/NYÍLT kategóriát nem indítunk./ 

Versenyterep, térkép:  
Dunaszentmiklós, 2008-ban helyesbített, méretarány 1:10000, alapszintköz 5m 

Nevezési díj: 
300Ft/fő 

Szállás és étkezés: 
- szállás ifjúsági házban 1200Ft/fő, (ágyneműt vagy hálózsákot hozni kell). 
- sátrazás 300 Ft/fő 
- szombat vacsora 750 Ft/fő 
- vasárnap reggeli 600 Ft/fő 
- vasárnap ebéd 700 Ft/fő 
Alternatív szálláslehetőségek egyéni szervezésben: Molnár Porta, Rózsa Panzió, Hotel 
Melitta. 

Díjazás, értékelés 
Az egyéni összetett I-III. helyezettek érmet és oklevelet, az N/F 14 és 16-os kategóriák IV-
VI. helyezettek oklevelet kapnak. A Puskás Kupa vándorserleg elnyeréséhez a pontozás a 



 

bizottság javaslata alapján: I. hely: 10 p., II. hely: 9 p., … . Azonos elért pontszám esetén a 
több N/F14  kategóriás versenyzőt indító klubot illeti a kupa. 

 
Nevezés: 

Írásban 2012. június 23. szombatig  (beérkezési határidő) a következő elérhetőségeken:  
Levél: Benyuska Krisztián, 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 87. 6.em./20 
E-mail: rtf@ardf.puskas.hu 
Kérjük megadni az egyesület és a versenyző nevét, a versenyző születési évét, indítási 
kategóriáját, ha van SI card számát, valamint a csapat szállás és étkezési igényét. 
Minden nevezést visszaigazolunk!  

Egyéb információ: 
Web: http://ardf.puskas.hu 
Benyuska Krisztián +36 30 504 6125 

További tudnivalók: 
A versenyközpont megközelíthető az 1-es főútról Tata után jobbra Szomódon át, 
Dunaszentmiklóson a Petőfi Sándor utcán délnek (jobbra) az utca végén az erdőnél 
található a sportpálya.  
 
Elhelyezés az önkormányzat ifjúsági házában, sokágyas szobákban, ágyneműt vagy 
hálózsákot hozni kell. A szálláson fürdési lehetőségként csak 1-1 zuhanyzó van, így azt 
ajánljuk, hogy a verseny után mindenki a sportpálya öltözőjét és zuhanyzóját vegye 
igénybe. Vasárnap a reggeli után elhagyjuk a szállást, a zuhanyzást, öltözést, ebédet 
(made by HA5KHC) és eredményhirdetést a sportpálya területére tervezzük. 
 
A sportpálya és a szállás egymástól 800 m-re található, a szállást a szombati verseny után 
lehet elfoglalni. 
 
A falutól nem messze található a Hilltop borászat, és több borospince is fellelhető helyben. 
Előzetes jelentkezés alapján, ha van rá igény, akkor borospince látogatás is megoldható. 
Ha valaki nem fáradna el kellőképpen a versenyek alatt, vagy épp pihenni szeretne, van a 
faluban strandolási lehetőség is (lásd Duna Residence). 
 



 

 
 

A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA 
 
 
 

URH verseny ideje: 2012. június 30. (szombat) 
 
12:00-13:30 versenyzők beérkezése 

14:00  Megnyitó, utána URH versenyre felkészülve kivonulás a rajthelyre 

15:00  null-idő 

19 órától vacsora 

 
 
Foxoring + RH verseny ideje: 2012. július 01. (vasá rnap) 
 
7:00  reggeli 

8:00  szállás elhagyása, autókkal átmegyünk a sportpályához 

8:20  felkészülve kivonulás a Rajthelyre 

9:20  null-idő. 

13:00-14:00 ebéd 

14:00  Eredményhirdetés 

 
 
 
 
Minden érdeklődőt és versenyzőt szeretettel várunk! 


