Gerecse Rádióklub Sportegyesület
2800 Tatabánya, Feszty Á. u. 29.
e-mail: info@gerecseradioklub.hu

Foxoring Rádiós Tájfutó Országos
Bajnokság
és
Orgován kupa
Tarján
2022. április 23-24.
1. Rendező:
MRASZ megbízásából: Gerecse Rádióklub Sportegyesület
2. Helyszín (versenyközpont):
Tarján Nemzetiségi Ifjúsági Tábor
2831 Tarján, Baglyas Park Hrsz.:0222
47.592167, 18.493386
3. Nevezés Határidő: 2022. április 18 éjfél. Nevezéseket erre az e-mail címre
kérjük: info@gerecseradioklub.hu A nevezés tartalmazza a következőket: Klub, Név, Kategória,
Versenyszám, Születési dátum, SI-szám ha van.
A helyszínen a kinyomtatott térképek erejéig tudunk nevezést elfogadni. + 10 db
4. Nevezési díj: Versenyszámonként 1500 Ft
Utánpótlás korú indulók számára díjmentes.
5. Résztvevők:
A verseny mindenki számára nyitott. A résztvevők lehetnek egyének vagy klubok.A versenyen mindenki
saját felelősségére indul.
A benevezett versenyzők nevezésükkel elfogadták, hogy a versenyen kép és videofelvétel készülhet,
azok az interneten nyilvánosan megjelenhetnek.

6. Technikai információk:

Foxoring OB:
Lassú : 3530 kHz
Gyors: 3570kHz
Orgován Kupa:
Klasszikus URH verseny
7. A verseny menete:
2022. április 23 Foxoring OB

13:00 -ig Beérkezés, regisztráció, elhelyezkedés
13:30 Megnyitó, majd indulás a verseny területre
14:30-tól Foxoring OB
18:00 Vacsora
19:00 Foxoring OB eredményhirdetés
2022. április 24 Orgován kupa
07:00 Reggeli
08:00 Indulás a terepre
09:00 Verseny
12:30 Ebéd - Gerecse Rádióklub SE vendégül látja a versenyzőket illetve a segítőket
14:00 Eredményhirdetés

8. Terep:
Tipikus gerecsei-vértesi terep, jól futható tölgyerdők, részletgazdag sziklás hegyoldalak és technikás
karszt sziklagyepek jellemzik a területet. Néhol a csapadékos időjárás következtében csalán illetve
falgyom erősödött fel, de általánosságban nem jellemzően.
9. Rajt
Foxoring OB:
A rajtba beállás 4 perccel az indulás előtt történik. Az első kordonban törlés, a másodikban,
térképfelvétel történik. Vadászrajt lesz, a térképet csak a rajt pillanatában lehet megtekinteni. A
térképre rajzolást mindenki a saját idejéből teheti meg.
Orgován Kupa A versenyszabályzat szerint 5 percenként.
10. Cél, kiolvasás: Kiolvasás a célban/versenyközpontban történik.

11. Rajtlista:

verseny előtti nap a www.radipstajfutas.hu oldalról elérhető

12. Eredményközlés: a versenyközpontban tabletek segítségével.

13. Eredményhirdetés, díjazás:
A Foxoring OB és az orgován Kupa külön kerül díjazásra.
A Foxoring versenyszám egyéni verseny lesz. A kategória győztesei elnyerik a Magyarország 2022. évi
Rádiós Tájékozódási Futó Országos Bajnoka címet, az I-III helyezettek, érmet kapnak
Az Orgován kupa egyéni I-III. helyezettek érmet és oklevelet kapnak,
A kupa pontszámításának módja: nyílt kivételével minden kategóriában minden sikeresen teljesítő
versenyző pontot vagy pontokat szerez az alábbiak alapján:
Kupa pontozás:
Kategóriában indulók
száma

Pontozás

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

14. Szállás, étkezés:
A szállásadóval történt egyeztetés után az alábbiakról tájékoztatlak benneteket.
A házakhoz a kulcsokat már a pénteki napon megkapjuk, így aki korábban érkezik az már pénteken éjjel
is igénybe tudja venni a szállást.
A szállásadó igény szerint biztosít reggelit, valamint vacsorát, ennek költsége 1.300.- forint / fő
/étkezés. - Állítólag elég bőséges "házikoszt jellegű"

A szállás költsége, amennyiben megvan a minimum 30 fő 4.750.- Ft / fő / éjszaka,
Az étkezésre az igényekre kérek a mielőbbi visszajelzést.

Minden versenyzőt és érdeklődőt szeretettel vár a rendezőbizottság

