I. MAXWELL KUPA
RÁDIÓS TÁJFUTÓ VERSENY
2018. Június 2-3, Nagykovácsi
1. Verseny célja: Minősítési pontok szerzése, felkészülési lehetőség az Országos
Bajnokságra, az idei Világbajnokságra és a következő évi Európa-bajnokságra
2. Rendező: A szervezőbizottság tagjai Benyuska Krisztián (Puskás Tivadar
Rádióklub), Szabó Gábor (Szekszárdi Rádióklub), Varga Tamás (Intercisa
Rádióklub Sportegyesület), a verseny hátterét az Intercisa Rádióklub
Sportegyesület és a Puskás Tivadar Rádióklub biztosítják.
3. Résztvevők: A versenyen bármely nagykorú egyén részt vehet saját
felelősségre, amennyiben elfogadja a verseny szabályait. A versenyen bármely
kiskorú egyén részt vehet, aki elfogadja a verseny szabályait és akinek szülője
vagy gondviselője ezt engedélyezi.
Kísérők,
edzők,
szurkolók
és
érdeklődők
a
versenyközpont
befogadóképességén belül korlátlan számban részt vehetnek a rendezvényen.
4. Nevezni ezen a linken keresztül lehet: Jelentkezés
Határidő: 2018. május 21. hétfő 23:59
A nevezésekről 72 órán belül visszaigazolást küldünk
5. A verseny helyszíne: versenyközpont és javasolt szálláshely
Sztrilich Pál Cserkészpark
Nagykovácsi, Juliannamajor hrsz. 0139/2, 2094
GPS koordináták: 47.542462, 18.908135
http://scoutpark.hu/
Meközelítés Budapest belvárosából egyéni járművel: Hűvösvölgy –
Nagykovácsi felé vegyük az irányt a Hűvösvölgyi úton. A MOL benzinkútnál
kanyarodjunk balra a Nagykovácsi útra. A körforgalomban Nagykovácsi felé
jöjjünk ki (második kijárat). Felérvén a dombra Adyliget előtt kanyarodjunk el
balra a Fekete fej utcába, ahogyan azt a “Cserkészpark – Scoutpark” tábla is
jelzi.
A Cserkészparkhoz vezető 3 km-es bekötő út erdészeti magánút. Az úton
figyelmesen és lassan személyautóval is lehet közlekedni. Az úton úthibák
vannak, néha egy-egy róka vagy vaddisznó is átszalad, így maximum 20 km/h
sebességgel egyes szakaszokon még ennél is óvatosabban, 5 km/h-val
javasolt haladni.
Meközelítés Budapest belvárosából közösségi közlekedéssel: Széll Kálmán
térről a 61-os villamossal Hűvösvölgy végállomásig, onnan a 63-as busszal
Adyliget megállóig, innen a Feketefej utcán besétálva gyalog a Petneházy
lovardáig, majd jobbra az erdészeti úton kb 3 km.

6. A verseny helyszínére való utazást mindenki saját felelősségre és költségre
intézi.
7. Versenyszámok: az esemény egy klasszikus ultrarövid hullámú (URH) és egy
klasszikus rövidhullámú (RH) futamból áll, a Rádiós Tájfutás 2016-ban
elfogadott versenyszabályzata alapján.
8. Díjazás: a versenyzőket egyéni teljesítményük alapján, a két versenyszámot
összevonva értékeljük. Az első három helyezett érmet kap, minden sikeres
teljesítőnek oklevelet adunk. A legtöbb pontot elérő Klub elnyeri a Maxwell
Kupát.
A Kupa pontszámításának módja: nyílt kivételével minden kategóriában minden
sikeresen teljesítő versenyző pontot vagy pontokat szerez az alábbiak alapján:
Kategóriában indulók száma
Egy induló
Kettő induló
Három induló

Négy induló

Öt induló

Hat vagy ennél több induló

Pontozás
I. helyezett 5 pont
I. helyezett 6 pont
II. helyezett 4 pont
I. helyezett 7 pont
II. helyezett 5 pont
III. helyezett 3 pont
I. helyezett 8 pont
II. helyezett 6 pont
III. helyezett 4 pont
IV. helyezett 2 pont
I. helyezett 9 pont
II. helyezett 7 pont
III. helyezett 5 pont
IV. helyezett 3 pont
V. helyezett 1 pont
I. helyezett 10 pont
II. helyezett 8 pont
III. helyezett 6 pont
IV. helyezett 4 pont
V. helyezett 2 pont
minden további sikeresen teljesítő
helyezett 1 pont fejenként

Indulónak számít minden versenyző, aki mindkét versenyszámban elindul még akkor
is, ha teljesítménye bármely okból nem rangsorolható.
9. Költségek: (helyszínen, készpénzben fizetendő)
Nevezés
Vacsora szombaton
Ebéd vasárnap
Jurtaszállás (IFA-val)
Szállás sátorban (IFA-val)
Ágynemű egy éjszakára
Összesen

1400 HUF
900 HUF
900 HUF
2300 HUF
1400 HUF
500 HUF
6000 HUF

Nyílt kategóriában történő nevezés díja 1400 helyett 400 HUF. A nevezési díjat nem
áll módunkban felezni vagy bármilyen módon csökkenteni, amennyiben csak az egyik
versenyszámra történik a nevezés. Kiskorúak esetén az IFA-t (idegenforgalmi adó,
300 HUF) nem kell kifizetni.
Kérjük a vasárnapi reggelit minden résztvevő saját magának intézze.
10. A hétvége menete
Szombat
12:00 – 13:30
14:00
14:30
15:00
19:00 – 20:00
Vasárnap
8:00
9:00
13:00 – 14:00
14:30

Beérkezés a Versenyközpontba
Kiindulás a terepre, gyalogosan
Megnyitó a rajtban
URH null-idő
Vacsora a versenyközpontban
Kiindulás a terepre, gyalogosan
RH null-idő
Ebéd a versenyközpontban
Eredményhirdetés a versenyközpontban

Minden versenyzőt, szurkolót és kísérőt szeretettel várnak a rendezők:

Benyuska Krisztián
+36 30 321 8238
benyuska@gmail.com

Szabó Gábor
+36 30 275 7484
gaszabo7@gmail.com

Varga Tamás
+36 30 212 9991
varganya88@gmail.com

