VERSENYKIÍRÁS
A verseny célja:

- Budapest bajnoki helyezések eldöntése
- minősítési pontok szerzése
- felkészülés az ARDF Ifi EB-re és az ARDF VB-re

Rendező:

A Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége

Időpont:

2014. május 31-június 1.

Versenyszámok:

RH sprint, URH, RH

Helyszín:

Mindszentpusztai kulcsosház
www.mindszent.eu

Megközelíthetőség:

47.422528 N 18.338028 E
Budapestről Tatabánya-Oroszlány útvonalon keresztül
Oroszlányból a Mindszentpusztai úton kell továbbhaladni 12 km-t
(lásd a mellékelt térképet)
ha valaki szállítást kérne Oroszlányból, kérjük jelezze!

Résztvevők:

Magyar és külföldi sportolók, akik saját felelősségükre vállalják az indulást.

Nevezés:

2014. május 25-ig (vasárnap éjfélig) az alábbi elérhetőségeken
rtfbp@mraszbsz.hu
Benyuska Krisztián, 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 87. 6.em./20
a nevezésben kérjük feltüntetni a szállás és étkezési igényeket, SI dugóka
számát, ha van (minden nevezést visszaigazolunk!)

Pontozás:

I. hely 7 pont, II. hely 5 pont, III. hely 4 pont és így tovább, VI. hely 1 pont.
(a pontozás a csapatversenyben számít)

Értékelés:

RH sprint – oklevél (minden induló)
URH – kategóriánként az első három helyezett érem, oklevél (minden induló)
RH – kategóriánként az első három helyezett érem, oklevél (minden induló)
(a három versenyszám összesített eredménye alapján a legjobb csapat nyeri
el a Budapest kupát)

Nevezési díj:

900 Ft
az utánpótlást segítendő, N14/16, F14/16 kategóriákban díjmentes

Szállás:

1800 Ft (6-14 ágyas szobákban)
500 Ft (sátorral)
ágynemű +300 Ft, ha valaki szeretne igényelni, különben hálózsák

Étkezés:

a szállás jellegéből adódóan, az étkezést magunk fogjuk megoldani
(vagyis helyben főzünk – HA5PL Pásztó Lili lesz a főszakács)
szombat ebéd
800 Ft/fő
szombat vacsora
800 Ft/fő
vasárnap reggeli
500 Ft/fő
vasárnap ebéd
800 Ft/fő
(reggeli alapvetően tojásrántotta – ezt sok futó nem szereti verseny előtt,
számukra opcionálisan főtt virsli (az igényt kérjük előre jelezni))

SI dugókák:

akinek van sajátja, a nevezésben kérjük feltüntetni a számát
(a versenyző kölcsön dugóka elvesztése esetén köteles azt pótolni)

A piros pöttyöknél útjelző táblákat helyezünk el a könnyebb odatalálás érdekében.

Egyéb:

a szállás 12 km-es körzetében kisbolt és egyéb szolgáltatás nem található,
így kérjük mindenki előre gondoskodjon a versenyhez szükséges dolgokról

További információ: Benyuska Krisztián
benyuska@gmail.com
+36 30 504 6125

A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA
Május 31. szombat, RH sprint és URH verseny
09:00
09:30
10:30
12:30
14:30
15:30
19:00

beérkezés, regisztráció
MEGNYITÓ, indulás a terepre
RH sprint verseny
ebéd
indulás a terepre
URH verseny
vacsora

Június 1. vasárnap, RH verseny
07:00
08:00
09:00
13:00
14:30

reggeli
indulás a terepre
RH verseny
ebéd
EREDMÉNYHIRDETÉS

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel várunk!
73, A rendezők

