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M  E  G  H  Í  V  Ó 
 

A Jászszentlászlói Sportegyesület Rádiós Szakosztály HA8KUX rádióklubja és a Salgótarjáni 
Rádióklub HA6KNB megrendezi a  

 
2011. évi 

 “Győrök Imre” NOSZTALGIA RÁDIÓTÖBBTUSA 
Emlékversenyt 

melynek időpontja: 
2011. július 22-23-24. 

A versenyszámok kezdete: 
2011. július 23. szombat, 09:00 óra, 

helyszíne: 
Salgótarján - Salgóbánya, Medves Hotel 

(Medvesi út 16.) 
Beérkezés: 
 
2011. július  22. péntek 17:00-től 2011. július 23. szombat 08:45-ig.  
 
Ha autóval érkezel Salgótarjánba, akkor áthaladva a városon Somoskőújfaluban jobbra Salgóbánya 
felé kell lekanyarodni, és addig tovább egyenesen, míg el nem éred a Medves Hotelt. 
 
Ha busszal, vonattal, vagy stoppal érkezel Salgótarjánba, akkor a 11B jelű helyi autóbusszal lehet 
eljutni Salgóbányára.  
 
Ha eltévedtél, hívd Provics Ferit (06-20-927 8756), vagy Molnár Csabát (06-70-515 7951), vagy 
Válóczi Gyurit (06-30-553 3342), hogy valaki érted mehessen, ahogy csak bír…  
 
Szállás: 
 
Két éjszakai (péntek és szombat) szállás a salgóbányai Medves Hotel (www.medves.hu) 6 személyes 
üdülőházaiban (faházak), melyet a részvételi díj magában foglal. Családostól érkezők részére igény 
esetén komfortosabb szállást is tudunk biztosítani. 
 
Ha nem kívánod igénybe venni ezt a szállást, egyénileg kell megoldanod, ekkor a részvételi díj 1650,- 
Ft/fő/éjszaka összeggel csökken.  
 
Lehetőség van saját sátor felállítására is, ezt azonban kérjük, hogy jelentkezéskor külön jelezzétek! 
Ebben az esetben a részvételi díj 500,- Ft/fő/éjszaka összeggel csökken.  
 
Étkezés: 
 
Pénteken a vacsorát és vasárnap a reggelit mindenki maga biztosítja, ehhez a szálláshelyen büfé 
rendelkezésre áll.  
 
A szombati reggelit, a szombati meleg ebédet és a szombat esti HA8KW által készített kiadós, 
hagyományos bográcsos vacsorát (őz-, vagy vaddisznópörkölt) a részvételi díj tartalmazza.  
 
A büfében a meleg és a hűs italok saját költségre folyamatosan rendelkezésre állnak. 
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Versenyszámok: 
 
1. Lövészet (légpuskával, 3 próba, 10 értékelt 10 m-ről; fegyver lesz, de saját is hozható, használható) 
 

2. Gránátdobás (3 próba, 10 értékelt, gyermekeknek és nőknek 10, férfiaknak 20 m-ről) 

3. Adás (kézi billentyűvel 1 percig betűk illetve számok, 

         a maximális követelmény:  gyermekek és nők 120 betű/perc 
                                                         80 szám/perc 
                                     férfiak   130 betű/perc 
                                                  90 szám/perc) 

4. Vétel (maximális követelmény: gyermekek és nők 150 betű PARIS – kb.150 betű/perc 
                                               200 szám PARIS – kb. 120 szám/perc 
                                     férfiak   170 betű PARIS – kb. 170 betű/perc 
                                               230 szám PARIS – kb. 140 szám/perc) 

5. Tájékozódási futás (egy közeli erdős, dombos, kiváló tájfutó terepen, olykor derékig érő csalánban – 
tájolót hozzál!) 

6. Rádióháló (3 fős csapatokban, valószínűleg TMG-vel) 
 
Kategóriák: 
 
I.    Gyermek (14 éves korig) 
II.   Női (korhatár nélkül) 
III. Férfi (korhatár nélkül) 
IV. Csapat 
 
Pontozás: 
 
1. Lövészet: az elért körök száma (pl. 96 köregység=96 pont) 
 
2. Gránátdobás: minden értékelhető dobás 5 pontot ér (pl. 8 gránát=40 pont) 
 
3. Adás: mind a betűk, mind a számok adására maximális (100) pontot kap, aki a maximális 
követelményt teljesíti, egyébként az egy perc alatt leadott betűk ill. számok száma egyenesen 
arányosan, minőségi szorzóval kombinálva. Maximum 5-5 hiba engedhető meg, egy hibáért 2 pont 
levonás jár. A max. követelménynél nagyobb ütem esetén plusz pontok nem járnak! (Pl. 133-as ütem 2 
javítással, 2 hibával férfi versenyző esetén (100-2*2)*0,8=76,8 pontot ér) 
 
4. Vétel: a Jászszentlászló Kupa versenyen megszokott rendszer szerint betűk és számok vétele, azzal 
a különbséggel, hogy betűknél a 170 PARIS ütem után, számoknál a 230 PARIS ütem után nem 
folytatódik tovább. A megengedhető hibák száma táviratonként 5, melyekért hibánként 2 pont levonás 
jár. A maximális követelmény hibátlan elérése 100 pontot ér táviratonként. Alacsonyabb ütem egyenes 
arányban ér kevesebbet. 
 
5. Tájékozódási futás: M=1:7.500, vagy 1:10.000, vagy 1:15.000, vagy 1:20.000, vagy 1:25.000. 
Hölgyek minimum 5, jellemzően 10 (2500-4000m), férfiak minimum 8, jellemzően 13 (3000-5000m) 
tájfutó bóját keresnek. A bélyegzés szúróbélyegzővel történik. A legjobb időt elért versenyző (hibátlan 
sorrend esetén) kapja a maximális (200) pontot. Az őt követők minden megkezdett perc hátránya 2 
pont levonást jelent a 200-ból. 
 
6. Rádióháló: a 3 fős csapatban minden csapattag egy számos és egy betűs táviratot ad le, melyek 
egyenként 100 pontot érnek, ha hibátlanok. Egy táviratban max. 5 hiba véthető, hibánként 2 pont a 
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levonás. A legjobb időt elérő csapat a táviratai pontszámát összeadva kapja az összpontszámot. A 
következő legjobb idejű csapat táviratai összpontszámából levonódik a két idő közötti eltérés minden 
megkezdett percéért 6 pont. Egyéni pontok számítása: a csapat összpontszámát osztjuk 3-mal.  
 
Figyelem! A nem a rádióhálóban használatos rövidítések használata esetén minden ilyen rövidítésért 6 
pont levonás jár. 
 
A nevezés feltételei: 
 
Részvételi díj  
- 10.000 Ft/fő, versenyzők részére;  
-  8.000 Ft/fő érdeklődő családtagok/barátok/barátnők/kísérők és 10 éves kor alattiak részére; 
A díj tartalmazza a két éjszakai üdülőházi szállás, az idegenforgalmi adó, a szombati reggeli és ebéd, 
valamint a szombati vacsora költségét. Eltérő igény esetén (pl. részvétel csak szombaton szállás 
nélkül, stb.) egyeztessünk egyedileg! 
A részvételi díj befizetése a verseny helyszínén történik. A pénz átvételéről erre vonatkozó igény 
esetén ÁFÁ-s számlát adunk.  
 
- A részvételi szándékot elsősorban telefonon kérjük jelezni 2011. június 30-ig a következő számon: 

 
PROVICS Ferenc, 

06-20-927 8756, 
bármikor  (üzenetrögzítővel, SMS-fogadással), 

 
vagy e-mailben  a   provicsf@invitel.co.hu címen; 
 
vagy írásban az alábbi postacímen: 

Provics Ferenc, 
Szeged-1, 
PF 620 
6701. 

 
Írásban történő jelentkezés esetén a postára adás dátuma legkésőbb 2011.06.28. kedd legyen. Az írásos 
jelentkezést is lehetőség szerint erősítsétek meg a biztonság kedvéért telefonon. 
 
A verseny egyéni és csapatverseny. Csapatok szerveződhetnek előre, de a helyszínen is ideiglenesen a 
verseny idejére, kategóriától, a résztvevők nemétől függetlenül. A kategóriánkénti egyéni három 
helyezett érem, oklevél és tárgyjutalomban részesül, a csapat első három helyezett érmet és oklevelet, 
a verseny minden további résztvevője emléklapot kap. 
 
Minden érintettnek, érdeklődőnek teljeskörű elérhetőségi adatbázis híján nem tudunk személyre 
szólóan meghívót küldeni, ezért kérlek, hogy ismerőseid, régi többtusázók között terjeszd a 
verseny hírét, hogy minél többen eljöhessenek. 
 
Elevenítsük fel a régi többtusa versenyek hangulatát! Nosztalgiázzunk! Jó hangulatban találkozzunk 
ismét, most újra Salgótarján-Salgóbányán! Várjuk a jelentkezéseket! 
 
Szeged / Salgótarján, 2011. május 2. 

                              73!  
Feco, HA8KW 
Csaba, HA6PX 


