RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
VII. Puskás Kupa
2010. június 26-27.

VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:
Lehetőséget biztosı́tani minősı́tési pontok szerzésére, az Országos- valamint
a Világbajnokságra történő felkészülésre. A Puskás Kupa vándorserleg elnyerése.
A verseny rendezője:
A HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub Rádiós Tájékozódási Futó Szakosztálya.
Versenyközpont:
Pusztamarót
Maróthegyi Sólyomfészek
http://www.pusztamarot.hu/
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. A versenyen
mindenki a saját felelősségére indulhat, a rendező szerv kártérı́tésre nem kötelezhető.
Versenyszámok, kategóriák:
Ultrarövid- és rövidhullámú verseny lesz, a szabályzat szerinti összes kategóriában.
/NYÍLT kategóriát nem indı́tunk./
Versenyterep, térkép:
Pusztamarót, Emberölő-völgy, 2007-ben helyesbı́tett, méretarány 1:15000, alapszintköz 5 m.
Nevezési dı́j:
- 300Ft/fő
Szállás és étkezés:
- szállás 2000 Ft/fő, ágyneműt vagy hálózsákot hozni kell
- étkezés 2500 Ft/fő (vacsora, reggeli, ebéd)
- csak ebéd 1100 Ft/fő
1 fő részére a nevezés, szállás, étkezés összesen: 4800 Ft.
Dı́jazás, értékelés:
Az egyéni összetett I-III. helyezettek érmet és oklevelet, az N15 és F15 kategóriák IV-VI. helyezettek
oklevelet kapnak. A Puskás Kupa vándorserleg elnyeréséhez pontozás a bizottság javaslata alapján:
I. hely: 10 p., II. hely: 9 p., ... VI. hely: 5 p. versenyszámonként külön értékelve. Azonos pontszám
esetén a több N15 és F15 kategóriájú versenyzőt indı́tó klubot illeti a kupa.
Nevezés:
Írásban 2010. június 18. péntekig (beérkezési határidő) 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,
ha van, SI card számát, 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

További tudnivalók:
A versenyközpont megközelı́thető gépkocsival Zsámbékon át, Szomoron és Bajnán áthaladva Bajót felé,
kb. 5 km-re balra fordulva a Pusztamarót táblánál. Itt egy 4 km hosszú, hol aszfaltos-kátyús, hol
köves-gödrös (elvileg zúzottköves) úton, kitartóan haladva. Az úton lesz egy hajtűkanyar jobbra, amit
majd kitáblázunk, ezután már csak egyenesen kell menni a táborig (lásd térkép).
Gyalogos megközelı́tés esetén vállalunk beszállı́tást, mert a tábor 6 km-es körzetében nem található
közlekedési eszköz. Ez esetben mindenképpen előzetes telefonos egyeztetést kérünk.
Elhelyezés 8 ágyas faházakban, ágyneműt vagy hálózsákot hozni kell.
Megközelı́tés:

A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA

Június 26. szombat, URH versenynap
12:30-13:30
14:00
15:00
19 órától

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

Június 27. vasárnap, RH versenynap
7-8 óra
8:00
9:10
13:00-14:00
14:00

reggeli
kivonulás a rajthelyre
null-idő
ebéd
EREDMÉNYHIRDETÉS

Minden érdeklődőt és versenyzőt szeretettel várunk!

