RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
VIII. Puskás Kupa
2011. június 25-26.

VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:
Lehetőséget biztosı́tani minősı́tési pontok szerzésére, az Országos- valamint
az Európabajnokságra történő felkészülésre. A Puskás Kupa vándorserleg elnyerése.
A verseny rendezője:
A HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub Rádiós Tájékozódási Futó Szakosztálya.
Versenyközpont:
Nagykovácsi Kastély Vendégfogadó
2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2.
http://web.t-online.hu/mszinn/
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 is indı́tunk./
Versenyterep, térkép:
Nagykovácsi, Nagy-Kopasz - Vöröspocsolyás-hát, 2003-ban helyesbı́tett, méretarány 1:15000, alapszintköz 5 m.
Nevezési dı́j:
- 300Ft/fő
Szállás és étkezés:
- szállás 2000 Ft/fő, ágyneműt magában foglalja
- vacsora 1000 Ft/fő
- reggeli 600 Ft/fő
- ebéd 1300 Ft/fő
(igényt vegetáriánus étkezésre kérjük előre jelezni)
1 fő részére a nevezés, szállás, étkezés összesen: 5200 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 2011. június 18. szombatig (beérkezési határidő) a következő elérhetőségeken:
Levél:
Benyuska Krisztián, 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7. 4.em. 23/A
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

További tudnivalók:
A versenyközpont megközelı́thető gépkocsival a Moszkva térről (újabb nevén Széll Kálmán térről),
Szilágyi Erzsébet fasor, Hűvösvölgyi út irányában. Gyalogosan a Moszkva térről a 61-es villamossal
Hűvösvölgyig, onnan a 63-as autóbusszal.
Elhelyezés kollégiumi szobákban, ágynemű biztosı́tott.
Korlátozott számban van lehetőség a vendégfogadóban is szállásra
(ennek ára 4000 Ft/fő, előzetes egyeztetés szükséges).
Megközelı́tés:
Google-maps link

A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA

Június 25. szombat, URH versenynap
12:30-13:30
14:00
15:00
19 órától

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

Június 26. 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!

