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IV. MAXWELL KUPA 
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY 

2021. Október 9-10, Szokolya 

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: 2021. október 03. vasárnap 23:59 

5. A verseny helyszíne: versenyközpont és javasolt szálláshely 
Királyrét Turistaház 
2624 Szokolya, Királyrét 
GPS koordináták: 47.895294,18.977185 
https://www.kiralyret.hu/turistaszallo/ 
Megközelítés: Szokolya község felől érkezve Királyrét központi parkolónál 
balra, a Hotel Királyréttel átellenben 
Parkolás: a Turistaszállót elhagyva 50-100 méter múlva az út bal oldalán 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU-iipJAP1ihIjM6Fjl6yJ7bSYHV5tK18XxsvyWUlzFp9DJw/viewform?usp=sf_link


 2 / 3 

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

7. Versenyszámok: az esemény egy klasszikus ultrarövid hullámú (URH) és egy 
klasszikus rövidhullámú (RH) futamból áll, a Rádiós Tájfutás 2021-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 

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. 

9. Költségek: (helyszínen, készpénzben fizetendő) 

Költségelem 18 éven felül 18 éven alul 

Nevezés 1500 HUF Díjmentes 

Vacsora szombaton 1500 HUF 1500 HUF 

Ebéd vasárnap 1500 HUF 1500 HUF 

Szállás (kőházban, 
ágyneművel, fűtéssel) 

4000 HUF 3000 HUF 

Összesen 8500 HUF 6000 HUF 
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A nevezési díjat nem áll módunkban felezni vagy bármilyen módon csökkenteni, 
amennyiben csak az egyik versenyszámra történik a nevezés. 

A szállás díja az ágyneműt tartalmazza. Szabad saját ágyneműt vagy hálózsákot 
használni, de ez nem jár a szállás díjának csökkentésével. 

10. A hétvége menete 

 Szombat 
 10:00 – 11:00 Beérkezés a Versenyközpontba 
 12:00 Megnyitó a Versenyközpontban 
 12:10 Kiindulás a terepre, gyalogosan 
 13:00 URH null-idő 
 18:00 – 19:00 Vacsora a versenyközpontban 

 Vasárnap 
 08:30 Kiindulás a terepre, gyalogosan 
 09:30 RH null-idő 
 13:00 Ebéd a versenyközpontban 
 14:00 Eredményhirdetés a versenyközpontban 

11. Egyéb tudnivalók 

• A szálláson található elektromos dugaljak terhelhetősége alacsony. Kérjük 
ennek tudatában használjunk elektromos fogyasztókat. Kétség esetén a 
szállásadóhoz tudunk fordulni, hogy mekkora terhelést bír el a hálózat. (Például 
mobil-telefon töltése nem okoz problémát, de kávéfőző használata már igen.) 

• Kérjük, ne a központi parkolóba parkoljunk, hanem a turistaszálló melletti 
helyekre. Így nem szükséges napi parkolójegyet váltani. 

• A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy versenykategóriákat 
összevonjanak, hogy kategóriánként meglegyen minimum kettő vagy három 
induló. 

Minden versenyzőt, szurkolót és kísérőt szeretettel várnak a rendezők: 

    

 Benyuska Krisztián Szabó Gábor Varga Tamás 
 +36 70 317 7120 +36 30 275 7484 +36 30 212 9991 
 benyuska@gmail.com gaszabo7@gmail.com varganya88@gmail.com 
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