II. Nosztalgia Bereg Kupa Versenykiírása
A verseny célja:
Az utánpótlás nevelés támogatása. Lehetőséget biztosítani a versenyzőknek az ARDF
Európa-bajnokságra való felkészülésre, minősítési pontok szerzésére,
Felidézni és ápolni a „múltbeli” Nemzetközi Bereg Kupa versenyek emlékeit.
A Nosztalgia Bereg Kupa vándorserleg elnyerése.
A verseny rendezője: A Városi Rádióklub Sportegyesület Nyíregyháza.
A verseny támogatói:

Anico Kft. Nyíregyháza,
Nyírteleki Civil Centrum
A Magyar Rádióamatőr Szövetség

Versenyközpont: Nyírgyulaj, Mártírok útja 75.
N 47.885355 E 22.079434

A verseny résztvevői: Bárki, aki a saját felelősségére vállalja a versenyen való részvételt. (A
rendező szerv kártérítésre nem kötelezhető!)
Versenyszámok, kategóriák:
Klasszikus RH és URH versenyszámok kerülnek megrendezésre, a versenyszabályzat szerinti
kategóriában.
Nevezési díj: 2000 Ft./fő
Megjegyzés: A folyamatban lévő támogatások függvényében a nevezési díjat
csökkenteni fogjuk.
Szállás, (ágyneművel) bungalókban: 3.000.-Ft./fő naponta
Étkezés: Szombat vacsora: 1200.-Ft. Vasárnap reggeli: 600.-Ft. ebéd: 1200.-Ft.

Akik nem hagyományosan étkezek: (húsmentes, gluténmentes vagy tejmentesen,)
gondoskodniuk kell az étkezésükről.

A tábor területén sátorozási lehetőség van. 2000.-Ft./ fő/nap.

Az utánpótlás nevelés érdekében az N/F19 kategóriákban vagy annál fiatalabb hazai igazolt
versenyzők részére a nevezési díj költséget a rendező átvállalja.

Díjazás, értékelés:
A II. Nosztalgia Bereg Kupa vándorserleg elnyeréséhez a pontozás: Díjazás: a versenyzőket
egyéni teljesítményük alapján, a két versenyszámot összevonva értékeljük. Az első 3 helyezett
serleget, vagy tárgyjutalmat kap, minden sikeres teljesítőnek oklevelet adunk. A legtöbb pontot
elérő Klub elnyeri a Nosztalgia Bereg Kupát. A Kupa pontszámításának módja: nyílt kivételével
minden kategóriában a pályát sikeresen teljesítő versenyző pontot vagy pontokat szerez az
alábbiak alapján:
Egy induló I. helyezett 5 pont
Kettő induló I. helyezett 6 pont II. helyezett 4 pont
Három induló I. helyezett 7 pont II. helyezett 5 pont III. helyezett 3 pont
Négy induló I. helyezett 8 pont II. helyezett 6 pont III. helyezett 4 pont IV. helyezett 2
pont
Öt induló I. helyezett 9 pont II. helyezett 7 pont III. helyezett 5 pont IV. helyezett 3 pont
V. helyezett 1 pont
Hat vagy ennél több induló 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 és szintidőn belül beérkezik,
legalább egy adóval.

Nevezés: Kizárólag írásban 2019. július 15. éjfélig. (Beérkezési határidő!)
E-mail cím: beregcup@gmail.com
A nevezésben 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: Venczelné Bartha Ildikó + 36 20 430 7763

További tudnivalók: A versenyközpont megközelíthető a 41-es út és az M3 autópálya felől
Nyírbátori leágazásról vagy Nyírbátor felől Nyírgyulaj felé, (kb. 5 km) a fenti Nyírgyulaji
címen.

A verseny előzetes programja:
2019. július 27. (Szombat)
Beérkezés: 13.00 ig beérkezés.
14:00 URH versenyre felkészülve kivonulás a rajthelyre, egyéni utazás)
15:00 URH verseny.
19:00-vacsora.
2019. július 28. (vasárnap)
07:00-08:00 reggeli.
08:00 RH versenyre felkészülés, kivonulás a rajthelyre.
09:00 RH verseny.
12:00-12:30 ebéd.
12:45 Eredményhirdetés.

Minden érdeklődőt és versenyzőt sok szeretettel várunk!

RENDEZŐ BIZOTTSÁG

