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2006. 
VERSENYKIÍRÁSA 

 
A VERSENY CÉLJA: 

☺ Felkészülési lehet ség biztosítása az Ifjúsáő gi ARDF Európabajnokságra, és az ARDF 
Világbajnokságra. 

☺ A Magyar Köztársaság Hosszútávú Rádiós Tájékozódási Futó Országos Bajnoka cím 
elnyerése. 

☺ Lehet ség biztosítása min sítési pontok megszerzésére, II. osztályú és Ezüstjelvényes ő ő
min sítési szint teljő esítése. 

 
A VERSENY RENDEZ IŐ : 
A Magyar Rádióamat r Szövetség megbízásából a Magyar Rádióamat r Szövetség Bácső ő –Kiskun 
megyei Területi Szövetsége. Az MTTOSZ Bács–Kiskun megyei Kiemelten Közhasznú 
Szervezete. Az Aranyhomok Rádióklub. 
 
A VERSENY IDEJE: 2006. Április 29. 
 
A VERSENY HELYSZÍNE: A Mátra-hegység! 

A versenyközpont, Parádfürd  Kecskeméti Ifjúsági Táborő  
 
A VERSENY RÉSZTVEV IŐ : A versenyen minden sportigazolással és érvényes sportorvosi 
engedéllyel rendelkez  magyar és minden olyan külföldi sportoló réő szt vehet, akit a nevezési 
feltételek szerint neveztek a versenyre. Versenyen minden résztvev  a saját felel sségére vesz ő ő
részt. 
 
NEVEZÉS: Nevezni a nevezési címeken, kizárólag ÍRÁSBAN, versenyz k nevének, születési ő
évének és kategóriájának és a versenyengedélyük számának feltüntetésével kell. A nevezéssel 
egyid ben a szállás és étkezési igényeket is kérjük közölni!ő  
 
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2006. április 20. (Beérkezési határid !)ő  
 
NEVEZÉSI CÍM: E-mailben: ardf@c2.hu 

 Vagy levélben: Börcsök István, 6000 Kecskemét, Kuruc krt. 18,  
 
VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK, TUDNIVALÓK: Rövid- és Ultrarövidhullámú egyéni 
verseny lesz a szabályzat szerinti korosztályokban, illetve kategóriákban ahol legalább 3 f  ő
rajthoz áll. A versenyt minden versenyz  URH versenyszámmal kezdi, majd a „célbaérkezés” ő
után azonnal elkezdi az RH versenyszámot. A versenyz k idejét az RH versenyszám teljesítése ő
után a cél-vonalon történ  áthaladáskor mérik. (A szintid  is csak erre az id re érvő ő ő ényes). A 
versenyz k RH vev készülékeinek szállításáról az URH célba, ami egyben az RH versenyszám ő ő
rajtja is, majd az URH vev k szállításáról onnan vissza az RH célba, a rendez k gondoskodnak.ő ő  



DÍJAZÁS, ÉRTÉKELÉDÍJAZÁS, ÉRTÉKELÉS: A megtalált adók száma és az id eredmény ő
alapján az I-III helyezettek érmet, oklevelet kapnak. A versenyen a nemzetközi mez nyt nem ő
értékeljük külön, de az elért eredményeiket a min sítés számításánál figyelmen kívül hagyjuk.ő  
 
EGYÉB TUDNIVALÓK: A rendez  szállás és étkezési lehető őséget biztosít a verseny 
résztvev inek a versenyközpontban, a Kecskeméti Ifjúsági Táborban.ő  

Az Országos Bajnokságot követ  napon megrendezésre kerül egy ő FOXORING verseny. 
A versenyen kis teljesítmény  adókat kell keresni, amelyeknek a telepítési helyét, a ű tájfutásban 
használatos jelöléssel egy térképen megjelöljük. Ezeket minden versenyz  saját maga jelöli át a ő
saját térképére, amelyet a Hosszútávú Országos Bajnokságra kapott. A FOXORING adók nem 
periódusban, hanem folyamatosan adnak, de az adásuk csak 50-70 méterre hallható. 
A versenyen a részvételi szándékot kérjük a nevezésen jelezni!  

 
KÖLTSÉGEK: 
Nevezési költség: 300.- Ft. (mindkét napra összesen, versenyz nként)ő  
Szállás költség: 1250.- Ft. (Saját ágynem vel! Pl.: hálózsák!)ű  

Ágynem t (leped t, paplanű ő - és párnahuzatot) 300.- Ft.-ért 
lehet bérelni (Ez a mosatási költség!) 

Étkezési költség: 1500.- Ft. (Szombat vacsora, vasárnap reggeli és ebéd) 
 
A RENDEZ  CÍME ÉS TELEFONSZÁMAŐ : 
Börcsök István, 6000 Kecskemét, Kuruc krt. 18. 
Információ: Börcsök István: 06 / 30 / 95 89 004 
 
A VERSENY EL ZETES PROGRAMJAŐ : 
 
Április 29.én 
10.00 óráig beérkezés, regisztráció 
13.00 tól Hosszútávú OB. 
18.00 tól OB eredményhirdetés 
18.30 tól vacsora 

Április 30.án 
  7.30tól Reggeli 
  9.30 tól FOXORING verseny 
12.00 tól eredményhirdetés 
12.30 tól ebéd 
13.00 tól elutazás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minden versenyz t és érdekl d t szeretettel várunk!ő ő ő  
RENDEZ BIZOTTSÁGŐ  


