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VERSENYKIÍRÁS 
 

A verseny célja: 
Az utánpótlás nevelés támogatása, a sportág népszerűsítése. Lehetőséget biztosítani a 
versenyzőknek minősítési pontok szerzésére, az Országos- valamint az 
Európabajnokságra történő felkészülésre. A Puskás Kupa vándorserleg elnyerése. 

A verseny rendezője: 
A HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub Rádiós Tájékozódási Futó Szakosztálya. 

A verseny támogatói: 
Köszönjük a Ferencvárosi Önkormányzatnak, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 
Infokommunikációs Szakközépiskolának, valamint a Suggest Kft-nek, hogy 
hozzájárultak versenyünk sikeres megrendezéséhez, nélkülük nem jöhetett volna létre. 

Versenyközpont: 
Sztrilich Pál Cserkészpark – 2094 Nagykovácsi, Julianna major 
http://scoutpark.hu/ (GPS: 47.542577, 18.908447) 

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

Versenyszámok, kategóriák: 
A kupaversenyen URH és sprint versenyszámok kerülnek megrendezésre, a szabályzat 
szerinti összes kategóriában. 
A családi nap keretében tömegrajtos foxoring és szalagos pályás gyerekverseny kerül 
megrendezésre. 
A legbátrabbaknak éjszakai rövid pályás URH versenyt rendezünk. 

Versenyterep, térkép: 
Julianna major, 2013-ban helyesbített, méretarány 1:1000, alapszintköz 5m. 
Nagykovácsi – Nagy-Kopasz, Vöröspocsolyás-hát, 2003-ban helyesbített, méretarány 
1:15000, alapszintköz 5m. 

Nevezési díj: 
600Ft/fő, aki szállást kér vagy sátrazik annak 250Ft/fő 

Szállás, étkezés: 
- szállás ifjúsági házban 1500 Ft/fő (párnát, hálózsákot hozni kell) 
- sátrazás 1000 Ft/fő 
- IFA 250 Ft/fő (kivéve gyerek, nappali tagozatos diák, nyugdíjas) 
- szombat vacsora 700 Ft/fő 
- vasárnap reggeli 400 Ft/fő 
- vasárnap ebéd 700 Ft/fő 

 
Nevezési díjat a kupaversenyen indulóknak kell fizetni, a többi versenyszám díjtalan. 

 
Az utánpótlás nevelés jegyében életkor alapján az N/F19 kategóriába tartozó vagy 
attól fiatalabb versenyzők részére a Ferencvárosi Önkormányzat és a HA5KHC 
Rádióklub a teljes költséget átvállalja, így számukra a nevezés+szállás+étkezés díjtalan. 



Díjazás, értékelés: 
A tömegrajtos foxoring verseny résztvevői a szombati eredményhirdetésen oklevelet 
és egyéb meglepetést kapnak, a szalagos pályás gyerekverseny résztvevőit szintén 
meglepetéssel jutalmazzuk. 
A kupaversenyen az egyéni összetett I-III. helyezettek érmet és oklevelet kapnak. A 
Puskás Kupa vándorserleg elnyeréséhez a pontozás az RTF bizottság javaslata alapján, a 
kupaverseny versenyszámainak figyelembevételével történik: 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 2013. június 24. hétfőig (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 gyalogosan: Budapest-Moszkva térről az 61-os 
villamossal Hűvösvölgyi végállomásig, onnan a 63-as busszal Adyliget megállóig, innen 
a Feketefej utcán besétálva gyalog a Petneházy lovardáig, majd jobbra az erdészeti 
úton kb 3km. 
Gépkocsival: Adyligettől a Feketefej utcán Petneházy lovardáig, majd jobbra 2 km az 
eredetileg aszfaltos erdészeti úton. 
 

 
 
Elhelyezés emeletes ágyas szobákban, lepedő pokróc van, de PÁRNÁT és HÁLÓZSÁKOT 
hozni kell, vagy saját sátorral a park területén. 
 
A parkban gyenge a térerő, leginkább csak a 20-as számok elérhetőek, kötelező a 
szelektív hulladékgyűjtés, dohányozni csak a kijelölt területeken szabad. Kérjük ennek 
betartását. 
 
Az étkezéseket a HA5KHC csapata biztosítja. 



A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA 
 

Sprint, Foxoring verseny ideje: 2013. június 29. (s zombat) 

 

11:00-12:00 versenyzők beérkezése 

12:20  megnyitó  

13:00  foxoring verseny null idő 

14:00-tól szalagos pályás gyerekverseny, emellett az érdeklődők kis RTF pályán 

próbálhatják ki az iránymérést. 

16:00  sprint verseny null idő 

18:00  foxoring verseny eredményhirdetés 

19 órától vacsora 

21:30  éjszakai URH verseny null idő 

 

URH verseny ideje: 2013. június 30. (vasárnap) 

 

7:00  reggeli 

8:00  felkészülve kivonulás a rajthelyre 

9:00  URH verseny null idő. 

13:00  ebéd 

14:00  eredményhirdetés 

 

 

Minden érdeklődőt és versenyzőt szeretettel várunk! 


