
A 39. alkalommal megrendezésre kerülő „Nagysebességű 
Távírász Országos Bajnokság” 2013. évi kiírása

A verseny rendezője: 

a Magyar Rádióamatőr Szövetség megbízásából a Ceglédi Rádió Sport Egyesület és a MRASZ Pest megyei Területi  
Szövetsége. 

A verseny ideje: 

2013. április 26-28. 

Beérkezés 26.-án 18-20 óra, vagy 27.-én délelőtt 9-9.30 óra között. Kezdés 10 órakor. 

A verseny célja: 

Kategóriánkénti  országos  bajnoki  címek  és  a  minősítések  megszerzése,  valamint  a  nemzetközi  versenyre  való  
kvalifikáció megszerzése.

A verseny helye: 

Cegléd, Dózsa György Kollégium, Rákóczi út 54-56, ahol 2011-ben is lebonyolításra került. 

Nevezési határidő: 

2013. április 20. 

Egyesület és a versenyzők neve, születési ideje (év, hó, nap), kategóriája, valamint a MRASZ tagsági igazolványuk 
számának feltüntetésével, továbbá az igényelt szolgáltatások megjelölésével.

A VERSENYSZABÁLYZAT SZERINTI KATEGÓRIÁK

UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG:

a/ gyermek fiú, 

b/ gyermek leány, a tárgyév jan. 1-jén 14 éves vagy fiatalabb.

c/ serdülő fiú, 

d/ serdülő leány, a tárgyév jan. 1-jén 16 éves vagy fiatalabb.

FELNŐTT BAJNOKSÁG:

a/ ifjúsági fiú, 

b/ ifjúsági leány, a tárgyév január 1-jén 20 éves vagy fiatalabb.

c/ felnőtt férfi, 

d/ felnőtt nő, a tárgyév január 1-jén 20 évnél idősebb.

e/ old boy, a tárgyév január elsején 45 évesnél idősebb.

f/ old lady, a tárgyév január elsején 40 évesnél idősebb.

VETERÁN BAJNOKSÁG:

a/ veterán férfi, aki a tárgyév január 1-jén 60 éves vagy annál idősebb.

b/ veterán nő, aki a tárgyév január 1-jén 55 éves vagy annál idősebb. 

NYÍLT KATEGÓRIA:

Bármely kategóriába tartozó, MRASZ tagsággal nem rendelkező versenyző.



A BAJNOKSÁG VERSENYSZÁMAI

I. Betűk vétele: 

utánpótlás és nyílt kategóriákban 40 betű/perc kezdő sebességgel.

II. Számok vétele: 

utánpótlás és nyílt kategóriákban 40 szám/perc kezdő sebességgel.

III. Vegyes vétel: betű, szám, írásjel 

utánpótlás és nyílt kategóriákban 30 karakter/perc kezdő sebességgel.(, . = / ?)

A többi kategória kezdő üteme: betűk: 80, számok: 90, vegyesé: 80 karakter/ perc

IV. Betűk, számok és vegyes táviratok adása a lehető legjobb eredménnyel.

V. Hívójelvételi versenyszám végrehajtása (RufzXp).

VI. Morse Runner 1.68 HST verziója versenyszám. 

A vétel versenyszám lebonyolítása az ANDREI BINDASOV-féle program használatával 
történik. (A kluboknak módjukban állt a program beszerzése.)

Az ütem átszámításához szükséges szorzók:

Betű:                   1,24  

Szám:                  1,76  

Vegyes:               1,44  

A verseny lebonyolítása során a fentiek figyelmen kívül hagyása miatt reklamációt 
nem áll módunkban elfogadni.

A versenyszámok lebonyolítása a GYT Versenyszabályzata alapján történik!

KÖLTSÉGEK: ha mindent igénybe vesznek a versenyzők: 10.000 Ft/fő. 

Szállás: 2.300,- Ft/éjszaka

Reggeli: 600,- Ft/alkalom

Ebéd: 1.300,-Ft

Vacsora: 1.400,-Ft

Nevezési díj: 1.500,- Ft CSAK A VERSENYZŐKNEK !

TÁJÉKOZTATÁS: Fizetés a helyszínen, a számlát a MRASZ adja, a teljes bevétel a rendezés költségeit (nem 
biztos) fedezi. Minél több a versenyző, annál gazdaságosabb a verseny, és tudnak az árak (nevezési díj) csökkenni. 

Eredményhirdetés a  bajnokság  estéjén  lesz,  kategóriánként  az  első  három  helyezett  érem  (adás-vétel-
gyakorlati versenyszámok és összesített) és oklevél, a IV-VI. helyezett oklevél elismerésben részesül. Nyílt kategóriában 
csak oklevél elismerésben részesülnek a versenyzők (I-VI.helyezettek).

Ezt követően a szokásokhoz méltóan HAM-FEST a versenyzők, rendezők és szponzorok részére. 

Jó felkészülést kíván minden versenyzőnek a rendezőség!

Mobil: 06 20 943-9005 Kiss Andrea kisdesign1@t-online.hu, kisdesign@freemail.hu

mailto:kisdesign1@t-online.hu

	Jó felkészülést kíván minden versenyzőnek a rendezőség!

