RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
III. Puskás Kupa
2006. július 08-09.

VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:
- megemlékezés a száz éves Gyáli úti szakképzésről
- minősı́tési pontok szerzése
- felkészülési lehetőség biztosı́tása az Országos- és a Világbajnokságra
- Puskás Kupa vándorserleg elnyerése
A verseny rendezője:
A Puskás Tivadar Rádióklub Rádiós Tájékozódási Futó Szakosztálya.
Versenyközpont:
Kastély Vendégfogadó Nagykovácsi
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2.
A verseny résztvevői:
Minden versenyengedéllyel, illetve érvényes sportorvosi igazolással rendelkező magyar és minden olyan
külföldi sportoló részt vehet, akit a nevezési feltételek szerint neveztek a versenyre.
Versenyszámok, kategóriák:
Ultrarövid- és rövidhullámú verseny lesz, a szabályzat szerinti összes kategóriában.
/NYÍLT kategóriát nem indı́tunk/
Versenyterep, térkép:
Nagykovácsi, 2003-ban helyesbı́tett, méretarány 1:15000, alapszintköz 5 m.
Nevezési dı́j:
1000 Ft/fő (A költségek a helyszı́nen fizetendők.)
Szállás és étkezés:
- versenyzők számára dı́jtalan
- kı́sérők számára a szállás 1725 Ft/fő, az étkezés egyeztetés alapján
Dı́jazás, értékelés:
Az egyéni összetett I-III. helyezettek érmet és oklevelet, az N15 és F15 kategóriák IV-VI. helyezettek
oklevelet kapnak. A Puskás Kupa elnyeréséhez a pontozás: I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III. hely
4 pont... VI. hely 1 pont. Azonos pontszám esetén a több N15 és F15 kategóriájú versenyzőt indı́tó
klubot illeti a kupa.
Nevezés:
Írásban 2006. június 30-ig a következő elérhetőségeken:
Levél:
Benyuska Krisztián, 1041 Budapest, Deák F. u. 87. 6.em./20
E-mail: rtf@ardf.puskas.hu
Kérjük megadni az egyesület és a versenyző nevét, a versenyző születési évét, indı́tási kategóriáját,
valamint a csapat szállás és étkezési igényét.
Egyéb információ:
web: http://ardf.puskas.hu/
Benyuska Krisztián +36 30 475 0356
Barna Zoltán
+36 30 930 3212
Egyéb tudnivalók:
A versenyközpont megközelı́thető Budapest - Moszkva térről az 56-os villamossal Hűvösvölgyig, onnan
a 63-as busszal az Ady Endre utcáig (Nagykovácsi Tisza Kastély). Akinek BKV bérlete van, a buszra
külön jegyet kell váltania. A 2-es metró felújı́tási munkálatok miatt az Astoria és a Déli pu. között
nem közlekedik, pótlóbuszok járnak. A Nyugatitól a 4-6-os villamossal javasolt a Moszkva térre eljutni.
Bővebb információ: www.bkv.hu
A versenyen mindenki a saját felelősségére indulhat, a rendező szerv kártérı́tésre nem kötelezhető.

A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA

Július 08. szombat, URH versenynap
12:30-13:30
14:00
15:00
19 órától

a versenyzők beérkezése, elszállásolása
MEGNYITÓ, kivonulás a rajthelyre
null-idő
vacsora

Július 09. vasárnap, RH versenynap
7-8 óra
8:00
9:00
12:30-13:30
14:00

reggeli
kivonulás a rajthelyre
null-idő
ebéd
EREDMÉNYHIRDETÉS

Minden érdeklődőt és versenyzőt szeretettel várunk!

