
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2006. ÉVI RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ 
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 

 
V  E  R  S  E  N  Y  K  I  Í  R  Á  S 

 
 
A VERSENY CÉLJA: 
 A Magyar Köztársaság 2006. évi Rádiós Tájékozódási Futó Országos Bajnoka 

cím elnyerése. 
 Min sítési pontok megszerzése; II.ő  osztályú illetve ezüstjelvényes min sítési ő

szint teljesítése. 
 Az „ORGOVÁN FERENC KUPA” vándorserleg elnyerése. 
 Felkészülési lehet ség biztosítása az ARDF Világbajnokságra.ő  

 
A VERSENY RENDEZ JE:Ő  A Magyar Rádióamat r Szövetség.ő  
 
A VERSENY ID PONTJA:Ő  2006. augusztus 05-06. 
 
A VERSENY HELYSZÍNE: Bátonyterenye, Szorospataki Ifjúsági Tábor és 

Erdei iskola 
 
A VERSENY RÉSZTVEV I:Ő  

A versenyen minden versenyengedéllyel valamint érvényes sportorvosi 
engedéllyel rendelkez  magyar és minden olyan külföldi sportoló résző t vehet, akit a 
nevezési feltételek szerint neveztek a versenyre. 
 
NEVEZÉS: 
 Nevezni a rendez  címén kizárólag írásban (eő -mailben, faxon vagy levélben) 
lehet, a klub, név, születési év, kategória feltüntetésével. A szállás és étkezési 
igényeket is kérjük pontosan megadni, valamint a kísér k számát is.ő  
 

NEVEZÉSI HATÁRID :Ő  2006. július 23. (Nevezést legkés bb a Bereg ő
Kupán fogadunk el, ez a beérkezési határid !) ő  

 
VERSENYSZÁMOK, KATEGÓRIÁK: 
 Ultrarövid- és rövidhullámú egyéni verseny a versenyszabályzat szerinti 
korosztályokban. 
 
DÍJAZÁS, ÉRTÉKELÉS: 

Az URH és RH versenyszámok kategória gy ztesei elnyerik a Magyar ő
Köztársaság 2006. évi Rádiós Tájékozódási Futó Országos Bajnoka címet, az I-III. 
helyezettek érmet és oklevelet kapnak. 
 Az „ORGOVÁN FERENC KUPA” vándorserleget az a hibapont nélkül célba 
érkez  versenyz  nyeri el egy évre, akinek a két versenynapon az összesített ő ő
eredménye alapján a legrövidebb az egy adó keresésére fordított ideje. 
 



EGYÉB TUDNIVALÓK: 
 A versenyközpont és a szállás a Szorospataki Ifjúsági Táborban lesz. 
Megközelíthet ség:ő  Bátonyterenye - Nagybátony városrészb l, Budapest fel l a 21ő ő -
es sz. f úton, az Ózdi elágazónál jobbra, beérve ő a településre, áthaladva a vasúton 
kb. 50 m-re lév  keresztez désben tovább egyenesen és követni kell a Szorospatak ő ő
tábla útmutatásait (Sajnos a pajkos ifjúság megtréfálta az idegent és egy kis 
festékkel Sárospatakot varázsolt a feliratból! Ne ijedjünk meg, jó felé haladunk!). 
Kiérve a településr l két egykori bányakolónia (Alsóő - és Fels katalin mellett halad el ő
utunk), kb. 1,5 km után beérkezünk Szorospatakra, ahol néhány lakóház, a DÁTÉ 
Panzió után haladunk tovább a helyi járatú buszvégállomásig, ahol már nem 
összetéveszthet en meglátjuk a nagy füves sportpályával, a fák között megbúvó ő
faházakkal a tábort! 
 
További információ a szállásról: http://www.szorospatak.hu 
 
A térkép mérete 33×44 cm, 2003-2004 helyesbített 1:10 000 méretarányú, 5 m-es 
alapszintközzel. 
 
KÖLTSÉGEK: 

Nevezési díj:    800 Ft/versenyző 
Szállás faházban: 1490 Ft/f /éjő  
Ágynem bérlés:ű    600 Ft/f  (használható saját ágynem  vagy hálózsák is)ő ű  
Étkezés: 1630 Ft/f  (vacsora, reggeli, ebéd) Van lehet ség ő ő

vegetáriánus fogás rendelésére is, ezt kérjük el re jelezni!ő  
 
A költségeket a helyszínen megérkezéskor kell készpénzben befizetni. 
 
Igény esetén a Bátonyterenyei Tanuszoda is a résztvev k rendelkezésére áll, ő
kedvezményes belép  ára 250 Ft/versenyz . Az usző ő oda szombaton 21-óráig, 
vasárnap 9.30 – 18 óráig van nyitva. 
 
A RENDEZ  CÍME ÉS TELEFONSZÁMA: Ő  Venczel Gábor 

4461 Nyírtelek, Szent István út 85. 
e-mail:  venga@c2.hu 
telefon: 06 20 5572826 
fax:       06 46 565168  

 
 
A VERSENY EL ZETES PROGRAMJA:Ő  
 
Szombat:  12.00 beérkezés 
  14.30 URH verseny 
  18.30 vacsora 
 
 
 

 
Vasárnap: 06.30 reggeli 
  09.00 RH verseny 
  12.30 ebéd 
  13.00 eredményhirdetés 
 
 

 
MINDEN VERSENYZ T ÉS ÉRDEKL D T SZERETETTEL VÁR A Ő Ő Ő

RENDEZ BIZOTTSÁG!Ő  


