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III. MAXWELL KUPA 
RÁDIÓS TÁJFUTÓ VERSENY 

2020. Augusztus 8-9, Mogyoród 

1. Verseny célja: Minősítési pontok szerzése, edzési és versenyzési lehetőség 

2. Rendező: A szervezőbizottság tagjai Benyuska Krisztián (Puskás Tivadar 
Rádióklub), Szabó Gábor (Szekszárdi Rádióklub), Varga Tamás (Intercisa 
Rádióklub Sportegyesület), a verseny hátterét az Intercisa Rádióklub 
Sportegyesület és a Puskás Tivadar Rádióklub és a Magyar Rádióamatőr 
Szövetség biztosítják. 

3. Résztvevők: A versenyen bármely nagykorú egyén részt vehet saját 
felelősségre, amennyiben elfogadja a verseny szabályait. A versenyen bármely 
kiskorú egyén részt vehet, aki elfogadja a verseny szabályait és akinek szülője 
vagy gondviselője ezt engedélyezi. 

Kísérők, edzők, szurkolók és érdeklődők a versenyközpont 
befogadóképességén belül korlátlan számban részt vehetnek a rendezvényen. 

4. Nevezni ezen a linken keresztül lehet: Jelentkezés 
Határidő: 2020. július 27. hétfő 23:59 

5. A verseny helyszíne: versenyközpont és javasolt szálláshely 
Teleki Pál Cserkészpark 
2146 Mogyoród, Cserkész utca 1. 
GPS koordináták: 47.600416, 19.308873 
https://www.kulcsoshaz.hu/kulcsoshaz.php?sorszam=43034&nev=Teleki+P%
C3%A1l+Cserk%C3%A9szpark 

6. A verseny helyszínére való utazást mindenki saját felelősségre és költségre 
intézi. 

7. Versenyszámok: az esemény egy gyorsasági (sprint), egy klasszikus 
ultrarövid hullámú (URH) és egy klasszikus rövidhullámú (RH) futamból áll, a 
Rádiós Tájfutás 2019-ban elfogadott versenyszabályzata alapján. 

8. Díjazás: a versenyzőket egyéni teljesítményük alapján, a két klasszikus 
versenyszámot (URH és RH) összevonva értékeljük. Az első három helyezett 
érmet kap, minden sikeres teljesítőnek oklevelet adunk. A legtöbb pontot elérő 
Klub elnyeri a Maxwell Kupát. 
A Kupa pontszámításának módja: nyílt kivételével minden kategóriában minden 
sikeresen teljesítő versenyző pontot vagy pontokat szerez az alábbiak alapján: 

Kategóriában indulók száma Pontozás 

Egy induló I. helyezett 5 pont 

Kettő induló I. helyezett 6 pont 
II. helyezett 4 pont 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBoLB64fV7h0b4Oo6MHRe9VoF-69gPHyRTtrgEIA-Eo8uPjQ/viewform?usp=sf_link
https://www.kulcsoshaz.hu/kulcsoshaz.php?sorszam=43034&nev=Teleki+P%C3%A1l+Cserk%C3%A9szpark
https://www.kulcsoshaz.hu/kulcsoshaz.php?sorszam=43034&nev=Teleki+P%C3%A1l+Cserk%C3%A9szpark
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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 elindul még akkor 
is, ha teljesítménye bármely okból nem rangsorolható. 

A Maxwell Kupa vándorkupa. Kérjük a nyertes klubot, hogy a következő Maxwell 
Kupára hozza vissza a kupát. 

A gyorsasági (sprint) versenyszámnak nem lesz eredményhirdetése, sem díjazása. 
Az eredményeket szombati nap végéig kifüggesztjük a versenyközpontban, valamint 
lehetőség szerint on-line közzétesszük. 

9. Költségek: (helyszínen, készpénzben fizetendő) 

Nevezés 1000 HUF 

Vacsora szombaton 1700 HUF 

Ebéd vasárnap 1700 HUF 

Szállás 2000 HUF 

Összesen 6400 HUF 

Nyílt kategóriában történő nevezés díja vagy 18 éven aluliak nevezése 1000 helyett 0 
HUF, azaz díjmentes. A nevezési díjat nem áll módunkban felezni vagy bármilyen 
módon csökkenteni, amennyiben csak az egyik versenyszámra történik a nevezés. 

Bármely egyéb étkezésről (kifejezetten a vasárnapi reggeliről) kérjük a versenyzőket, 
maguk gondoskodjanak. 

Minden versenyzőt kérünk, hogy ágyneműt vagy hálózsákot maga hozzon, mivel a 
helyszínen nem áll rendelkezésre (díj ellenében sem). 
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10. A hétvége menete 

 Szombat 
 11:00 – 12:00 Beérkezés a Versenyközpontba 
 12:05 Kiindulás a terepre, gyalogosan 
 12:30 Sprint null-idő 
 14:30 Kiindulás a terepre, gyalogosan 
 15:30 URH null-idő 
 19:00 – 20:00 Vacsora a versenyközpontban 

 Vasárnap 
 9:00 Kiindulás a terepre, gyalogosan 
 10:00 RH null-idő 
 13:00 Ebéd a versenyközpontban 
 14:00 Eredményhirdetés a versenyközpontban 

11. Egyéb tudnivalók 

• Amennyiben házban történő szállás helyett sátozni kíván bármely résztvevő, 
úgy a szállás díja 2000 helyett 1000 HUF 

• A szálláshelyen korlátozottan áll rendelkezésre evőeszköz, így aki tud, kérjük, 
hozzon magával (kést és villát). 

• A versenyközpont területén nincs vegyes (kommunális) hulladéktároló. Kérjük, 
hogy minden résztvevő a hulladékát maga gyűjtse be és szállítsa el a 
területről. A szervezők biztosítanak néhány zsákot a gyűjtésre. Szelektív 
hulladék kidobására van lehetőség a versenyközpontban. 

• A szálláshely kérése, hogy legalább olyan rendet és tisztaságot hagyjunk 
magunk mögött, mint amilyet találtunk megérkezéskor. Így kérnénk, hogy az 
általunk használt szobákat és közös helyiségeket tegyük rendbe és 
takarítsuk fel távozás előtt. Ehhez seprűt, lapátot, felmosót lehet találni a 
szálláson. 

Minden versenyzőt, szurkolót és kísérőt szeretettel várnak a rendezők: 

    

 Benyuska Krisztián Szabó Gábor Varga Tamás 
 +36 30 321 8238 +36 30 275 7484 +36 30 212 9991 
 benyuska@gmail.com gaszabo7@gmail.com varganya88@gmail.com 
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