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VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja:
Az utánpótlás nevelés támogatása. Lehetőséget biztosítani a versenyzőknek minősítési
pontok szerzésére, az Országos- valamint a Világbajnokságra történő felkészülésre. A
Puskás Kupa vándorserleg elnyerése.

A verseny rendezője:
A HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub

A verseny támogatói:
Köszönjük a  Ferencvárosi Önkormányzatnak, a  Puskás Tivadar Távközlési Technikum
Infokommunikációs  Szakközépiskolának,  hogy  támogatásukkal  hozzájárultak
versenyünk sikeres megrendezéséhez.

Versenyközpont:
Andezit Hotel, http://andezithotel.hu/
3045 Bér, Virágospuszta (GPS: 47.878123, 19.4993443)

A verseny résztvevői:
Bárki,  aki  a  saját  felelősségére vállalja  a  versenyen való részvételt.  A rendező szerv
kártérítésre nem kötelezhető.

Versenyszámok, kategóriák:
A kupaversenyen  SPRINT,  FOXORING és hagyományos  URH versenyszámok kerülnek
megrendezésre, a szabályzat szerinti összes kategóriában.

Nevezési díj:
- 700 Ft/fő

Szállás, étkezés:
- ifjúsági szállás (ágyneművel) 2500 + ÁFA (18%) = 2950 Ft/fő
- szombat vacsora 1500 + ÁFA (5%) = 1575 Ft/fő
- vasárnap reggeli 800 + ÁFA (5%) = 840 Ft/fő
- vasárnap ebéd 1000 + ÁFA (5%) = 1050 Ft/fő

A hotelben lehetőség van egyéb típusú szállást is igénybe venni (lásd hotel honlapja).
Ezt  kérjük,  mindenki  egyénileg  intézze  az  alábbi  telefonszámon:  +36  30  921  3364
(Maczó László)

Az  utánpótlás nevelés érdekében életkor alapján az  N/F19 kategóriába tartozó  vagy
annál fiatalabb hazai versenyzők részére a  Ferencvárosi Önkormányzat és a  HA5KHC
Rádióklub a teljes költséget átvállalja, így számukra a nevezés+szállás+étkezés díjtalan.

Díjazás, értékelés:
Az  egyéni  összetett  I-III.  helyezettek  érmet  és  oklevelet  kapnak.  A  Puskás  Kupa
vándorserleg elnyeréséhez a pontozás:  I.  hely: 10 p.,  II.  hely: 9 p.,  … .  Azonos elért
pontszám esetén a több N/F14,  N/F16  kategóriájú  versenyzőt  indító klubot  illeti a
kupa.

Nevezés:
Írásban 2018. június 10. vasárnap (éjfél a beérkezési határidő)
E-mail: rtf@ardf.puskas.hu

mailto:rtf@ardf.puskas.hu
http://andezithotel.hu/


Kérjük megadni az egyesület és a versenyző nevét, a versenyző születési évét, indítási
kategóriáját, ha van SI card számát, valamint a csapat szállás és étkezési igényét.
Minden nevezést visszaigazolunk!

Egyéb információ:
Web: http://ardf.puskas.hu/
Benyuska Krisztián +36 70 317 7120

További tudnivalók:
A versenyközpont megközelíthető Bér községen keresztül. Felhívjuk mindenki figyelmét
az utak (olykor kritikus) állapotára az M3 autópályáról lejőve. Ezért kérjük, mindenki
számoljon rá a GPS által tervezett várható utazási időre!

Busszal érkezők a 09:25-kor érkező busszal tudnak jönni, onnan fél óra gyalog a tábor.

A szállás egy 7,5 hektáros parkos területen található, nagyon sok autentikus magyar
vonatkozással, plusz meglepetés múzeummal!

A sátrazás nem ajánlott, mert könnyen lehet, hogy bemegy a teve! :)

A szálláson büfé üzemel.

http://ardf.puskas.hu/


A VERSENY ELŐZETES PROGRAMJA

2018. június 16. (szombat)

10:00-11:00 versenyzők beérkezése

11:00 Megnyitó, utána SPRINT versenyre felkészülve kivonulás a rajthelyre

11:30 SPRINT verseny null-idő

15:00 FOXORING versenyre felkészülve kivonulás a rajthelyre

15:40 FOXORING verseny null-idő

19:00-20:00 vacsora

2018. június 17. (vasárnap)

07:00-08:00 reggeli

08:00 URH versenyre felkészülve kivonulás a rajthelyre

09:00 URH verseny null-idő

13:00-14:00 ebéd

14:00 Eredményhirdetés

Minden érdeklődőt és versenyzőt szeretettel várunk!


