
 
 
 

RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 
Versenyértesítő 

 
 
1.A verseny célja:  
Lehetőséget biztosítani a versenyzésre, elnyerni Magyarország RH és URH Rádiós Tájfutó 
Országos Bajnoka címet, valamint felkészülés  
az Európa bajnokságra, 
 
2.Szervező: Magyar Rádióamatőr Szövetség megbízásából a Területi Rádióklub 
Zalaegerszeg,  
Kapcsolat: Krajcár Lajos 06-30-851-97-47 
 
Eredményközlés: Papír alapon és a következő webcímen: 

http://www.radiostajfutas.hu/result/rtfob2019/ 
 
3.Időpont és helyszínek: 
 

Versenyiroda:   Kiskunhalas, Bernáth Lajos Kollégium. 6400 Kiskunhalas, Bajza u. 1/A 
Jelentkezés lehetséges a kollégiumban aug. 15 18:00 órától 
 
 

2019.08.17. szombat 14:00 Kiszállás Klasszikus URH versenyszám  
Versenyközpont, Cél: Az 55 számú fő úton Baja felé haladva a 48-as km szelvénynél kell 
letérni, majd onnan 1 km a célterület, parkoló. A célba jutást táblákkal jelöljük. 
Távolság: Mórahalomról kb. 30 km. A célba jutást táblákkal jelöljük. (HK kupa) 
Parkoló – VK: 100 m 
Térkép: 1:15000  

Jelentkezés: a versenyközpontban 12:00 órától 13:00-ig az RTF-es sátornál. 

Kiindulás a rajtba közösen: 13:00 

Eredményhirdetés az RH versenyszám után. 
 

2019.08.18. vasárnap 09:00 Kisállás  Klasszikus RH versenyszám  
Versenyközpont-Cél: Azonos az előző napival 
 

Jelentkezés: a versenyközpontban 07:00 órától 08:00-ig az RTF-es sátornál. 

Kiindulás a rajtba közösen: 08:00 

 

Eredményhirdetés: várhatóan 13:00, de ez változhat a verseny függvényében 

 

 

http://www.radiostajfutas.hu/result/rtfob2019/


2019.08.19. hétfő 10:00 Balotaszállás Foxoring versenyszám 
 
Versenyközpont, Cél: Balotaszállás, Petőfi Sándor utca  
Ajánlott megközelítés Mórahalomról: Az 55-ös számú fő úton Baja felé haladva a 40-es km 
szelvénynél kell letérni Öttömös felé,  
majd Öttömösön a falu központjában balra fordulni Balotaszállás felé. A célba jutást táblákkal 
jelöljük. 
Távolság: Mórahalomtól: kb. 38 km. 
Parkoló – VK: 100 m 
 
Jelentkezés a versenyközpontban 8 órától.  
 
A Rajtba önállóan ki lehet menni, vevőket nem kell leadni.   

VK-Rajt: 1300 m A Hungária Kupa kék-fehér szalagozáson.   

A térképek előre lesznek jelölve kategóriánként.  

Az első rajt ideje 10:30-kor rajtlista szerint történik. 

Rádiós Tájfutó versenyzők a Nyílt folyosón kell belépniük a rajtzónába 

Beléptetés: az első 2 percben regisztrálás, dugóka ellenőrzés,  

következő 2 percben a versenyző a térkép megkapása után rajtdoboz igazolásával saját idejét 

indítja.    

A Tájfutó verseny célja NEM egyezik meg az RTF OB céljával.  

 
Eredményhirdetés a sprint versenyszám után. 
 

2019.08.19. hétfő 15:00 Balotaszállás Sprint versenyszám  
 
Versenyközpont ugyanaz mint délelőtt. 
Jelentkezés: a helyszínen 12 órától.  
Kiindulás a rajtba 14:30-kor 
Verseny kezdete 15:00. 
 
Eredményhirdetés: 17:00-kor 

 
 
4. Terep: Alföldi homokbuckás erdő, változó futhatósággal, nyílt részekkel. 
 
5.A verseny résztvevői Mindenki, aki saját felelősségére vállalja az indulást.  
A versenyre meghívottak, a külföldi versenyzők is.  
 
6.Nevezés: A helyszínen 

2019. augusztus 11. éjfélig  
az alábbi linken: 
https://forms.gle/Lkk2cy41uVcaWDtU8  vagy rtf-ob@radiostajfutas.hu címen, 
valamint a helyszínen. 
 
 
9.Díjazás, értékelés: Az egyéni I-III. helyezettek érmet és oklevelet kapnak, 
 

 
10.Költségek:  
 
Nevezési díj: versenyszámonként 1000 HUF  

https://forms.gle/Lkk2cy41uVcaWDtU8
mailto:rtf-ob@radiostajfutas.hu


Ha valaki mind a négy versenyre nevez, akkor 3000 Ft  
Parkolási díj 300 Ft/nap  (csak 17-n és 19-n)  
 
Szigorúan tilos a parkoló helyek előtt a bevezető földutakon parkolni! A 
parkoló helyek és megközelítésük szűkösek, ezért a helyi polgárőrök és a 
rendezőség a tilalom betartását ellenőrzik. Kérjük a rendezők és a polgárőrök 
utasításainak betartását. 
 
Étkezési egyénileg, Hungária kupán büfé biztosított.  
Szállás költség, aki igényli a kollégiumban 2600 Ft /fő / éj. 
 
 
Egyéb információk:  
- A verseny a „DÉLÚT Homokháti Hungária Kupa 2019 5 napos nemzetközi 
tájékozódási futóversennyel” együtt rendezzük.   
- A RTF OB-val együtt RTF kísérő versenyt is tartunk az érdeklődőknek. Kérem hogy 
fogadjátok szívélyesen és segítsétek a  
sporttársakat kiigazodni a szabályainkban.  
- A célban versenyorvos található. 
- Tisztálkodási lehetőség lesz az 1-2 és 4-5. napokon a napi versenyközpontban. 
Kérjük, 
hogy a kihelyezett mobil WC-ket használjátok. 
- A résztvevők (versenyzők, kísérők, nézők) elfogadják, hogy a versenyen készült 
képek, videofelvételek – ellenkező értelmű írásos nyilatkozat hiányában – nyomtatott 
és elektronikus 
sajtóban, ezen belül az Interneten is közzé tehetők. 
- A célban, a parkoló területén, a terep bármely részén, valamint a VK területén a 
rendezőség, az iskola vezetése és az erdészet is  
szigorúan tiltja a dohányzást, tűzrakást és nyílt láng használatát. 
- Hulladékgyűjtés: A versenyen szelektív hulladékgyűjtő szigeteket alakítunk ki 
[műanyag (PET palack), papír, vegyes szemét].  
Kérjük, hogy a környezet védelme és a takarékosság érdekében figyeljetek oda Ti is, 
hogy mi hová kerül! Köszönjük! 
- Célterület: A Célterületet a verseny után mindenkinek el kell hagyni, ott a 
kempingezés nem megengedett. 
 
 
 
Minden versenyzőt szeretettel vár a rendező bizottság! 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 

 

 



 
 
 
 


