
„WEISZ JÁNOS EMLÉKVERSENY” 

 

Rádiós tájékozódási futóverseny kiírása 

 
1. A verseny célja: Emléket állítani az RTF válogatott keret volt edzőjének a Szekszárdi 

Rádió Klub volt vezetőjének. Lehetőséget biztosítani a versenyzésre, felkészülés az 

Országos Bajnokságra, valamint a nemzetközi versenyekre. 

 

2. A verseny rendezője: Szekszárdi Rádió Klub és Tolna megyei TESZ 

 

3. A verseny időpontja: 2016. május 21-22.  
 

4. A verseny helyszíne: Szekszárd - Sötétvölgy, Ifjúsági tábor (46.342076, 18.626595) 

 

5. A verseny résztvevői: Bárki részt vehet a versenyen, aki saját felelősségére vállalja az 

indulást. 

 

6. Nevezés: 2016. május 12-ig (beérkezési határidő) írásban: E-mailen: ha3kna@tolna.net, 

vagy az ARDF.hu honlapon a „Fórumon” a „Nevezések hazai versenyekre” rovatban. 

 

7. Versenyszámok, kategóriák: RH és URH verseny lesz, a szabályzat szerinti összes 
kategóriában, nyíltban is, de egy kategóriában legalább három versenyzőnek kell lennie. 

 

8. Díjazás, értékelés: Az egyéni I-III. helyezettek érmet és oklevelet kapnak az összesített 

eredmény alapján. A kupa elnyeréséhez a pontozás: I. hely 4 pont, II. hely 3 pont stb.  

 

9. Költségek: Nevezési díj: 600 Ft, szállás: 1650 Ft/fő + 1000 Ft ágynemű (az igényt külön 

kell jelezni) IFA: 250 Ft. Étkezés: 3000 Ft/fő (szombat V: 1000, vasárnap R 600, E 1400) 

 

10. Program: Beérkezés szombat 12.00-ig. Megnyitó 13.30. URH verseny: 15.00. Vacsora 

19.00. Vasárnap: 7.00 reggeli. 8.00 indulás a terepre. 9.00  RH verseny 12.30-13.30 ebéd 

14.00 eredményhirdetés. 

 

11.Egyéb tudnivalók: A verseny megközelíthetősége: Szekszárdtól kb. 10 km-re a 6-os 

úton Pécs irányába kell haladni (másik irányból Kakasd községtől kb. 5 km). A 147-148 km 

szelvény között balra (Szekszárd felől) bekötő út van (mindkét oldalon buszmegálló). A 

bekötő úton kb. 2-3 km-t kell haladni, majd ahol elágazik az út, ott balra kell menni még kb. 

500 métert a gyermektábor felé.  

Busszal érkezőknek: előzetes megbeszélés alapján a busszal érkezőket beszállítjuk. Busszal az 

ún. sötétvölgyi elágazóig kell jönni. A Bonyhád és Pécs felé menő buszok megállnak itt. 

Alternatív szállás: Szekszárdon illetve Bonyhádon 10-10 Km. 

Térkép A4-es méretű, 1:10000. 

További információ: Weisz László Tel.: 20/429-2209 

 

Minden érdeklődőt és versenyzőt szeretettel várunk! 

 
Weisz László HA3NU 

Szekszárdi RK elnök 

 

mailto:ha3kna@tolna.net

