
 

 

VERSENYKIÍRÁS 

 

A verseny célja: - Budapest bajnoki helyezések eldöntése 

   - minősítési pontok szerzése 

   - felkészülés az ARDF Ifi EB-re és az ARDF EB-re 

Rendező:  A Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége 

Időpont:  2015. június 13-14. 

Versenyszámok: URH, RH 

Helyszín: Nagykovácsi, Általános Iskola 

2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 101. 

Megközelíthetőség: A helyszín BKV-val is megközelíthető Budapestről (Széll Kálmán tér -> 61-es 

villamos Hűvösvölgy végállomásig -> 63-as busz Nagykovácsi végállomásig 

(Tisza István tér)) – Budapesti bérlettel rendelkezőknek vonaljegy váltása 

szükséges a 63-as buszra 

Résztvevők: Magyar és külföldi sportolók, akik saját felelősségükre vállalják az indulást. 

Nevezés: 2015. június 7-ig (vasárnap éjfélig) az alábbi elérhetőségeken 

rtfbp@mraszbsz.hu 

Benyuska Krisztián, 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 87. 6.em./20 

 

a nevezésben kérjük feltüntetni a szállás és étkezési igényeket, SI dugóka 

számát, ha van (minden nevezést visszaigazolunk) 

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

(a pontozás a csapatversenyben számít, a legtöbb pontot elért csapat kapja a 

Budapest Kupát) 



Nevezési díj: 500 Ft 

az utánpótlást segítendő, N14/16, F14/16 kategóriákban díjmentes 

Szállás: 1500 Ft 

(tornatermi szállás, saját alvó alkalmatosságról gondoskodni kell) 

Étkezés: szombat vacsora 1000 Ft/fő 

vasárnap reggeli egyénileg 

vasárnap ebéd  1200 Ft/fő 

 

(a vasárnapi reggelit a vendéglátóhely sajnos nem tudja vállalni, így kérjük 

mindenki maga gondoskodjon róla – ha ez semmi szín alatt nem megoldható, 

akkor frissen készült csomagolt szendviccsel tudunk szolgálni 500 Ft fejében – 

ezt kérjük külön jelezni) 

SI dugókák: akinek van sajátja, a nevezésben kérjük feltüntetni a számát 

(a versenyző kölcsön dugóka elvesztése esetén köteles azt pótolni) 

 

Az iskola az alábbi helyen található: 

 

 

Egyéb: a szállástól gyalog megközelíthető a terep, az étterem (Nagyszénás 

Menedékház) és egy CBA (nyitva szombat 21-ig, vasárnap zárva) 

 

További információ: Benyuska Krisztián 

benyuska@gmail.com 

+36 30 504 6125  



A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA 
 
Június 13. szombat, URH verseny 
 
13:00-tól beérkezés, regisztráció 
15:10  MEGNYITÓ, indulás a terepre 
16:00  URH verseny 
19:00-tól vacsora 
 
Június 14. vasárnap, RH verseny 
 
07:00  reggeli (egyénileg / csomagolt szendvics) 
08:00  indulás a terepre 
09:00  RH verseny 
13:00  ebéd 
14:00  EREDMÉNYHIRDETÉS 
 
Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
vy 73, A MRASZ Budapesti Szövetségének rendezői 

 

 

 


