HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub
Rádiós Tájékozódási Futó szakosztály
2012-es év beszámolója
1. Versenyzőink
A 2012-es évben az alábbi klubtagjaink voltak a versenyzőink:
-

Kiss Katalin N21
László Dóra N21
Bíró Katalin N35
Radics Anna N35
Cserpák Ferencné N50

-

Menich Péter F16
Barna Zoltán F21
Benyuska Krisztián F21 HA5TBK
László Miklós F21
Terbe Sándor F21
Mucsi Mihály F40
Bálint István F50 HA8ES
Brunner Sándor F50
László Károly F50
Nagy György F50 HA3PA
Fröhlich Henrik F60 HA5BF
Patocskai István F70 HG8YP

Új versenyzőink Bíró Katalin, Menich Péter, Nagy György, Terbe Sándor és Patocskai István voltak
2012-ben. Sándor és István a Türr István bajai rádióklubtól jöttek hozzánk versenyezni, azonban az
adminisztrációs hiányosságaink miatt (aminek felelőse jómagam (B.K. HA5TBK) voltam), ők a szezon
végén úgy gondolták, hogy mégsem a Puskás Rk-ban folytatják ezt a sportot. Nekik köszönjük, hogy
öregbítették a Puskás hírnevét, és egyben sajnáljuk a döntésüket.
Bíró Kati és Nagy Gyuri régóta űzik ezt a sportágat, örömünkre szolgál, hogy Kati nálunk kezdte
újra a rádiós tájfutást, illetve, hogy Gyuri is nálunk űzi már ezt a sportágat.
Menich Péter hosszú évek óta az első utánpótlás a Puskásból, gratulálunk neki, csak így tovább ☺

2. Hazai versenyek
A rádióklub minden hazai versenyen képviseltette magát, melyek a következők voltak:
Aranyhomok Kupa (Bócs, április 14-15.)
Weisz János Emlékverseny (Váralja, május 12-13.)
Budapest Bajnokság (Csobánka, május 26-27.)
Cserháti Kupa (Rácalmás, június 9-10.)
Puskás Kupa (Dunaszentmiklós, június 30. – július 1.)
Bereg Kupa (Nyíregyháza, július 21-22.)
Országos Bajnokság (Bükkszentkereszt, augusztus 25-26.)
A fenti hét verseny mindegyikén szereztünk aranyérmet. Összesen 20 aranyérem, 27 ezüstérem és 16
bronzérem született (részletesebben lásd a minősítések pontnál).

3. Világbajnokság – Kopaonik, Szerbia (2012. szeptember 10-16.)
2012-ben a világbajnokságon rádióklubunkból hat versenyzőnk képviselte hazánkat, Radics Anna,
Cserpák Ferencné, Mucsi Mihály, Brunner Sándor, László Károly és Patocskai István.
Kiemelkedő eredményt Cserpák Ferencné Piroska ért el közülük, a 2m-es versenyszámban
világbajnok lett 15 versenyző közül, 11 perccel megverve a második helyezett cseh versenyzőt.
Gratuálunk neki, és természetesen a többi versenyzőnknek is, akik ugyancsak értek el szép
eredményeket, melyeket az alábbi táblázat mutat.
FoxURH
URH Sprint
RH
RH
egyéni csapat egyéni egyéni csapat oring

Radics Anna N35
Cserpák Ferencné N50
Mucsi Mihály F40
Brunner Sándor F50
László Károly F50
Patocskai István F70

12/24
11/15
11/49
12/43
8/26

III.

22/24
12/12
13/46
5/40
14/40
17/21

21/23
1/15
28/47
11/44
22/44
19/26

II.
4/9
7/31
4/14 9/29
4/14 7/7 6/15

Ezek alapján minden versenyzőnket a világbajnokságon elért eredményéért dicséret illeti, Piroska
mellett még Brunner Sanyi ért el szép eredményeket.

4. Puskás Kupa
Immár 9. alkalommal került megrendezésre a Puskás Kupa. 2012-ben Dunaszentmiklóson, egy
mesebeli szép borvidék környékén. 28 versenyző vett részt versenyünkön.
A rádióklub jól összeszokott, profi szervezőgárdája biztosította a verseny zavartalan
lebonyolítását. Igyekezve a régi hagyományokat feleleveníteni, saját készítésű finom ebéddel vártuk a
versenyzőket vasárnap.
Napsütésben nem volt hiány, mindenki jól érezte magát. Szombat este, aki kedvet érzett hozzá,
egy 120 éves borospincét is meglátogathatott.
A terepen a telepítők találtak egy sérült madarat is, aki azóta ismét jól érzi magát, hála Radics
Anna és Nagy Gyuri állatszeretetének.
Ezúton is köszönjük a szervezők áldozatos munkáját! A 2013-as évben jubileumi, tizedik Puskás
Kupa kerül megrendezésre.

Piroska rója a kilométereket, közel az URH célhoz

A fiúk (Sanyi és Gyuri) jól megérdemelt pihenésüket töltik a célban

Misi az F21-es kategóriában is otthon érzi magát (középen)

A Puskás Kupa vándorserlege idén nálunk honol, első lett a csapat!

5. Minősítések
Első osztályú minősítést elért versenyzőink (8 fő):
-

Bíró Katalin N35
Radics Anna N35
Cserpák Ferencné N50
Mucsi Mihály F40
Bálint István F50
Brunner Sándor F50
László Károly F50
Patocskai István F70

arany: 4
arany: 1

ezüst: 4
ezüst: 2
ezüst: 4

bronz: 2
bronz: 3
bronz: 2

ezüst: 2
ezüst: 4
ezüst: 2
ezüst: 4

bronz: 3
bronz: 2

arany: 9
arany: 2
arany: 2
arany: 1

bronz: 1

Másodosztályú minősítést elért versenyzőink (3 fő):
-

Benyuska Krisztián F21
László Miklós F21
Terbe Sándor F21

Harmadosztályú minősítést elért versenyzőink (4 fő):
-

László Dóra N21
Barna Zoltán F21
Nagy György F50
Fröhlich Henrik F60

arany: 1

ezüst: 1
ezüst: 1

bronz: 1
bronz: 1

Minősítést nem szerzett versenyzőink (2 fő):
-

Kiss Katalin N21
Menich Péter F16

bronz: 1
ezüst: 3

Ez összesen 15 minősítés a 17 versenyzőnk közül, dobogón 4 sporttárs kivételével mindenki állt,
ami igencsak szép eredmény. A dolognak a szépséghibája, hogy mivel nem sikerült időben
elküldenem (B.K. HA5TBK) a minősítési kérelmeket, csak 3 hét késéssel, így a MRASZ döntése alapján,
a versenyzőink nem kerültek a 2012-es évben minősítésre. Mindenkitől szíves elnézést és bocsánatot
kérek, amiért így alakult a helyzet… A jövőre vonatkozólag ígéretet teszek, hogy ilyen részemről
többet nem fog előfordulni.
Mindez nem von le semmit versenyzőink érdemeiből, rádióklubunk a hazai mezőny meghatározó
klubja hosszú évek óta a rádiós tájfutás területén is.
Mucsi Misinek külön gratulálunk – amelyik versenyen elindult, ott az első helynél lejjebb nem is
adta ☺

6. Utánpótlás
A Puskás Technikumban folyó rádióamatőr oktatás részeként az első évfolyam részére tartottunk
előadást a rádiós tájfutásról, illetve gyakorlati bemutatót a közeli Népligetben. Ennek
eredményeként, 2012-ben először, sikeresnek mondható az utánpótlás.
Több érdeklődő is van, akik már alig várják, hogy a gyakorlatban is ki tudják próbálni a
rókavadászatot. Reményeink szerint legalább 5 új versenyző várható.
Az utánpótlás nem működhet úgy, ha nincs megfelelő számú rendelkezésre álló rókavevő. Nagy
Gyuri HA3PA klubtagunk régóta foglalkozik rókavevők fejlesztésével, így az ő tervei alapján
szeretnénk 2013-ban készülékeket építeni, hogy az ifjúság tudjon velük versenyezni. A saját építésű
készülékkel való versenyzés egyben nagyon nagy öröm is tud lenni.

Menich Péter a Puskásból, utánpótlásunk 2012-ben ☺

7. Kitelepülés - Nadap
A rádióklub szokásos éves kitelepülésén, Nadapon, mindig igyekszik a társaság a rádiózás mellett
is jólérezni magát. Ennek részeként rendeztünk egy játékos éjszakai rókavadászatot rövidhullámon
(akik előbb mentek haza, nekik nappalit). Mindenki ügyesen megtalálta a sötétben is a rókát (és
mindenki nagyon lelkes volt, a legfiatalabbtól a legkevésbé fiatalokig ☺).
Mindemellett 3 versenyzőnk (Henrik, Péter, Krisztián), akik történetesen a kitelepülésen is ott
voltak, egy kis reggeli futásra indultak. Ennek eredményeként meg sem álltak egészen a Velenceitóig, ahol egy mártózás után, úgyszintén meg sem álltak, vissza a táborig (cirka 16 km) – ha egyszer
valakinek kilóméterhiánya van, akkor nincs megállás ☺
Köszönettel tartozunk elsősorban versenyzőinknek, hogy öregbítették rádióklubunk és a Puskás
Technikum hírnevét, másodsorban a rádióklub lelkes tagjainak, akik évről évre segítik a
rókavadászokat, és végül, de nem utolsó sorban, magának a rádióklubnak, hogy anyagilag is segítette
a szakosztály működését.
A 2013-as évben igyekszünk még maradandóbbat alkotni!
Budapest, 2013. február 14.
Benyuska Krisztián
RTF szakosztályvezető

aki szeretné a szakosztály életét és a rádiós tájékozódási futás történéseit figyelemmel kísérni,
látogasson el az alábbi honlapokra:
ardf.puskas.hu
www.ardf.hu

