2021. évi Aranyhomok Kupa RTF Verseny
Kiírása
1.A verseny célja:
Lehetőséget biztosítani a versenyzésre, az Aranyhomok Kupa elnyerése.
2.Szervező: Aranyhomok Rádióklub Sportegyesület. Kecskemét.
3.Időpont: 2021. május 23. Vasárnap.
4.Versenyközpont:
Naprózsa Erdei iskola parkolója, Ágasegyháza.
46.868125,

19.426068,

Az 52-es úton tájfutó bójával jelölni fogjuk!

5.A verseny résztvevői: Mindenki, aki saját felelősségére vállalja az indulást.
6.Nevezés: Írásban (e-mailen iborcsok@t-online.hu) 2021. május 18. éjfélig. A nevezők
születési dátumának, kategóriájának, SI-számának feltüntetésével (ha van), valamint az
étkezési igényt kérjük megadni.

7.Versenyszámok:
URH-RH vevő váltó pontos nyílt rövidtávú verseny.

Leírás: Az adók klasszikus versenyszám szerint 5 percenként 1 percig adják a hívójelüket.
A versenyző URH-vevővel kezd, majd a köztes célban az „S” pont érintése után beérkezve
vevőcsere! Az „S” pontban URH céladó üzemel! A célban az RH céladó üzemel! A startban
megadott szintidő az egész pályára vonatkozik! Az „S” pont a térképen megjelölésre kerül.
A kategóriánként keresendő adókat, valamint a frekvenciákat a rajtban közzétesszük.
F/N12 F/N14 és Nyílt kategóriák csak RH-n indulnak.
A versenyszabályzat szerinti Rajttól számított 750 m-es távolságot 400 m-re
csökkentjük.

8.Díjazás, értékelés:
A versenyzőket egyéni teljesítményük alapján értékeljük. Az első három helyezett oklevelet
és érmet kap.
A legtöbb pontot elérő Klub elnyeri az Aranyhomok Kupát.
A kupa pontszámításának módja: nyílt kivételével minden kategóriában minden sikeresen
teljesítő versenyző pontot vagy pontokat szerez az alábbiak alapján:
Kupa pontozás:
Kategóriában
indulók száma
Egy induló:
Kettő induló:
Három induló:

Négy induló:

Öt induló:

Hat vagy ennél
több induló:

Pontozás
I. helyezett 5 pont
I. helyezett 6 pont
II. helyezett 4 pont
I. helyezett 7 pont
II. helyezett 5 pont
III. helyezett 3 pont
I. helyezett 8 pont
II. helyezett 6 pont
III. helyezett 4 pont
IV. helyezett 2 pont
I. helyezett 9 pont
II. helyezett 7 pont
III. helyezett 5 pont
IV. helyezett 3 pont
V. helyezett 1 pont
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

9 . Térkép:
Méretarány: 1:10000, alapszintköz: 2 m,
10. Terep:
Tipikus alföldi homokbuckás terület, jól futható tagolt erdőkkel, borókással.
11. Rajt: Hagyományos 5 perces periódusonként, behívás 10 perccel a rajt előtt.
12. Cél, kiolvasás: Kiolvasás a célban/versenyközpontban történik.
13. Rajtlista: Verseny előtti nap a www.radiostajfutas.hu oldalról elérhető.
14. Egyéb tudnivalók: Szállás nincs, de WC és fürdési lehetőség biztosított a Naprózsa Erdei
iskola épületében! A verseny után bográcsos estebéd kerül felszolgálásra, evőeszközt, tányért
az érintettek hozzanak magukkal!
A vírushelyzettel kapcsolatos speciális intézkedések:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A rendezők rendszeresen fertőtlenítik a versenyközpontban, illetve a rajtban lévő SI
dobozokat, a verseny előtt pedig a dugókákat, egyéb felszereléseket.
A célterületen kötelező a maszk szabályos viselése, azt csak a sporttevékenység
végzéséhez vegyétek le!
Bármilyen légúti megbetegedés vagy annak bármilyen tünete esetén szigorúan tilos
részt venni a versenyen!
A rendelet szerint a verseny területén csak az induló versenyzők, edzőik, felkészítőik
és a rendezők tartózkodhatnak!
Törekedjetek a megfelelő távolságtartásra!
A céldoboz érintése után egyből haladjatok tovább az előtted befutott versenyzőtől
megfelelő távolságot tartva. Ehhez elég hely áll majd rendelkezésre.
Rajtolás előtt is törekedjetek a megfelelő távolságtartásra, ahogy a beállás után is. Erre
biztosítunk majd elegendő helyet és a rendezők is figyelmeztetnek majd rá.
Használjátok a VK-ben kihelyezett kézfertőtlenítőket.
A szabályok be nem tartása következtében a Rendezők a versenyzőt kizárhatják a
versenyből

15.Költségek: Aranyhomok Kupa rendezvény részvételi díj: 1000 HUF/fő/étkezés,
Utánpótlás versenyzőknek díjmentes!

16.Program:
09:00-tól Beérkezés a célterületre, regisztráció.
10:15. Megnyitó.
11:00 Nullidő!
11 - 15 óráig verseny.
16:30 Eredményhirdetés a versenyközpontban.
17:00. Étkezés.

Minden versenyzőt szeretettel vár a rendező bizottság!
Börcsök István. HA8ZG. ARHK klubelnök,
Venczel Miklós. HA0LZ. vezető bíró.
Nagy József. HG7JEC, telepítő bíró,

