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I. MIŐSÍTETT SPORTOLÓK 

Minősítést szerezhet a Magyar Rádióamatőr Szövetség (továbbiakban: MRASZ) 

minden olyan tagegyesületi-tagja, aki érvényes versenyengedéllyel rendelkezik és az 

RTF. éves versenynaptárában feltüntetett minősítő versenyeken valamint a Nemzetközi 

versenyeken, Világ vagy Európa Bajnokságokon a különböző szintű minősítésekhez 

szükséges minősítő pontszámokat megszerezte.  

 

II. MINŐSÍTÉSI SZINTEK MEGHATÁROZÁSA 

I. osztályú sportoló, Aranyjelvényes sportoló: 

I. osztályú, valamint az F/N19-es és annál fiatalabb kategóriák esetén 

Aranyjelvényes ifjúsági sportolónak minősül az a sportoló, aki a minősítési pontszámítás 

alapján legalább 1200 minősítő pontot gyűjt a tárgyév minősítési időszakában.  

II. osztályú sportoló, Ezüstjelvényes sportoló  

II. osztályú, valamint az F/N19-es és annál fiatalabb kategóriák esetén 

Ezüstjelvényes ifjúsági sportolónak minősül az a sportoló, aki minősítési pontszámítás 

alapján legalább 600 minősítő pontot gyűjt a tárgyév minősítési időszakában, és a 

tárgyében legalább három, a MRASZ versenynaptárában szereplő versenyen részt vesz. 

 

III. osztályú sportoló, Bronzjelvényes sportoló  

III. osztályú, valamint az F/N19-es és annál fiatalabb kategóriák esetén 

Bronzjelvényes ifjúsági sportolónak minősül az a sportoló, aki minősítési pontszámítás 

alapján legalább 200 minősítő pontot szerez a tárgyév minősítési időszakában.  

 

III. MINŐSÍTŐPONTOK SZÁMÍTÁSA 

1. A korosztály győztes futamidejének százalékos arányában minden 

versenyszámban, (RH, URH, Gyorsasági, vagy Foxoring), - külön-kölön lehet 

pontot szerezni, de csak abban a versenyszámban, amit hibapont nélkül, szintidőn 

belül teljesít a sportoló. A pontok kiszámításánál, az időket percre-, a százalékokat 

egész számra kell kerekíteni. 

2. Minősítési pontot számításánál a futamgyőztes idejét kell alapul venni. A győztes 

100 minősítő pont kap. A számítás módja, a győztes időt el kell osztani a saját 

idővel majd szorozva 100-al. Ez adja a versenyen szerzett pontszámot. 

3. Első- és másodosztályú minősítéshez minősítési pontot csak a MRASZ 

versenynaptárában szereplő versenyeken, nemzetközi országos bajnokságokon, és 

az olyan nemzetközi versenyeken lehet szerezni, ahol legalább három ország 

versenyzői vesznek részt. 



RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS MINŐSÍTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

- 4 - 

4. Kiemelt szorzójú versenyek: 

a. 1,5 szeres szorzójú verseny a Magyar Országos Bajnokság, olyan kupaverseny 

vagy külföldi verseny, ahol legalább 3 ország versenyzői vesznek részt. 

b. 2 szeres szorzójú verseny az, olyan kupaverseny vagy külföldi verseny ahol 

legalább 5 ország versenyzői vesznek részt. 

c. 3 szoros szorzójú verseny az ARDF Világbajnokság és az Európa-bajnokság. 

 

IV. Minősítési szintek kérelmezése 

A minősítéseket a MRASZ minősítési szabályzat 2. sz. melléklete szerinti űrlapon a 

sportolók kérelmezik minden év november 1-ig (beérkezési határidő). A kérelmeket azon 

tagegyesületen keresztül kell benyújtani MRASZ Minősítő Bizottságához, ahova a 

versenyengedély szól. A 2. sz. melléklet letölthető a MRASZ honlapról, és az ARDF 

honlapról. 

A MRASZ Minősítő Bizottság címe: 1074 Budapest Szövetség u. 9. 

Postacíme: MRASZ Titkárság Budapest 1400 pf.: 11. 

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Minősítő Bizottság”. 

 

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

V/a. A minősítési pontszám számításánál a hazai és nemzetközi versenyek 

vonatkozásában a minősítés időszaka tárgyév január 1.-től október 31.-ig tart. 

V/b. A hivatalos hazai és nemzetközi eredményjegyzék alapján kell a minősítési pontokat 

a fentebb leírt módon kiszámítani. 

V/c. A tárgyévben Világ– és Európa–bajnoksáson aranyérmet nyert sportoló a 

pontszámától függetlenül I. osztályú, illetve aranyjelvényes minősítést kérelmezhet. 

V/d. Minősítési pontot csak hibapont nélkül, szintidőn belül célba ért versenyző kaphat. 

V/e. Minősítési pont csak azokban a kategóriákban adható, melyekben legalább három 

versenyző rajthoz állt. (Háromnál kevesebb nevezett versenyző esetén a verseny 

előtt a versenyzők kezdeményezhetik a korosztályok versenyszabályzat szerint 

történő összevonását minősítési pontok szerzése érdekében.) 

V/f. A Minősítő Bizottság vezetője minden év november 15-ig köteles a minősítő 

bizottság által ellenőrzött minősítési kérelmeket előterjeszteni jóváhagyásra a 

MRASZ elnökségének.  

V/g. Jelen szabályzat hatályba lépésének időpontjában a korábbi RTF minősítési 

szabályzat hatályon kívül kerül. 

 

VI. Záradék  

Szabályzatot a MRASZ elnöksége jóváhagyta: 2014. év december hó 15 nap 

 

A szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2015. január. 01. 


