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M  E  G  H  Í  V  Ó 
 

A Jászszentlászlói Sportegyesület Rádiós Szakosztály HA8KUX rádióklubja megrendezi a  
 
 

2014. évi 
 “Győrök Imre” NOSZTALGIA RÁDIÓTÖBBTUSA 

Emlékversenyt 
 
melynek időpontja: 

2014. augusztus 22-23-24. 
A versenyszámok kezdete: 

2014. augusztus 23. szombat, 09:00 óra, 
helyszíne: 

Jászszentlászló, Horgásztanya 
 

 
Beérkezés: 
 
2014. augusztus  22. péntek 17:00-től 2014. augusztus 23. szombat 08:45-ig.  
 
Ha autóval érkezel Jászszentlászlóra, akkor az 5402 számú úton érkezel és Kiskunfélegyháza (M5) 
felől a 21-es km kő után kb. 600 m-re lévő útkereszteződésben a KAISER Vendéglőnél jobbra, 
Móricgát felé kell elfordulni az 5407 számú útra (Dózsa György utca). Ezen az úton az 
útkeresztezéstől kb. 2,5 km-re, a község határától pedig kb. 1,5 km-re, a 24-es km kő után kb. 400 m-
nyire található földútra kell jobbra ráfordulni. A földúton kb. 500 méter után balra fordulva már 
egyenesen a Horgásztanyát láthatjuk magunk előtt. Koordináták: 46.5910228066N, 19.7252306342E 
(46°35’27.6”N, 19°43’30.8”E). 
 
Ha busszal, vonattal, vagy stoppal érkezel Jászszentlászlóra, vagy netán eltévedtél, akkor hívd Provics 
Ferit (06-20-927 8756), vagy Kocsis Ferit (06-20-389 4468) hogy valaki érted mehessen, ahogy csak 
bír…  
 
Szállás: 
 
Két éjszakai (péntek és szombat) szállás a Horgásztanya épületeiben lesz, melyek összesen 5 db 6 fős 
és 1 db 5 fős szobát tartalmaznak, de túljelentkezés esetén további matracokat tudunk biztosítani. A 
szállás díját az idegenforgalmi adóval együtt a részvételi díj magában foglalja. Ágyneműt sajnos csak 
20 fő részére tudunk biztosítani, ezért siess, hogy az első 20 jelentkező egyike lehessél! A többieknek 
javasoljuk lepedőt és/vagy hálózsákot hozzanak magukkal. 
 
Lehetőség van saját sátor felállítására is, ezt azonban kérjük, hogy jelentkezéskor külön jelezzétek! 
Ebben az esetben a részvételi díj 1000,- Ft/fő/éjszaka összeggel csökken.  
 
Étkezés: 
 
Szombat reggeltől vasárnap reggelig az étkezéseket (a szombati reggelit, a szombati ebédet, a szombat 
esti HA8KW által készített kiadós, hagyományos bográcsos vacsorát és a vasárnapi reggelit) a 
részvételi díj tartalmazza.  
 
FIGYELEM! A Horgásztanya területén most külön büfé nem fog működni, ezért az italokról mindenki 
maga gondoskodik. A szálláshelyeken összesen 3 hűtőszekrény rendelkezésünkre áll. 
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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 15 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/perc 
                                               120 szám/perc 
                                     férfiak   170 betű/perc 
                                               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 számít, minőségi 
szorzóval kombinálva. Táviratonként maximum 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 betű/perces ütem után, számoknál a 140 szám/perces 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  
arányosan kevesebbet ér (10-es ütemkülönbség 10 pontot jelent). 

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. Ha valamelyik bója kimarad, a versenyszám nem értékelhető. 

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 
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.  
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Figyelem! A nem a rádióhálóban használatos rövidítések használata esetén minden ilyen rövidítésért 6 
pont levonás jár. 
 
A nevezés feltételei: 
 
Részvételi díj: 12.000 Ft/fő 
A díj tartalmazza a két éjszakai szállás, az idegenforgalmi adó és a fent részletezett étkezések 
költségét. Eltérő igény esetén (pl. szállás hozott sátorban, 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 2014. augusztus 15-ig a következő 
telefonszámon: 

PROVICS Ferenc, 
06-20-927 8756, 

bármikor  (üzenetrögzítővel, SMS-fogadással), 
 
vagy e-mailben  a   provicsf@invitel.co.hu címen; 
 
A verseny egyéni és csapatverseny. Csapatok szerveződhetnek előre, de a helyszínen is ideiglenesen a 
verseny idejére, kategóriától, a résztvevők nemétől függetlenül. A kategóriánkénti egyéni első három 
helyezett érem, oklevél és tárgyjutalomban részesül, a csapat első három helyezett érmet és oklevelet, 
a verseny minden további résztvevője emléklapot kap. A versenyben indulásnak nem feltétele, hogy 
valaki minden versenyszámban elinduljon!  
 
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 és edzőtáborok hangulatát! Nosztalgiázzunk, jó hangulatban 
találkozzunk, most ismét Jászszentlászlón, volt klubelnökünk, edzőnk, szeretett tanárunk, Győrök 
Imre Bácsi emlékének adózva. Várjuk a jelentkezéseket! 
 
Szeged, 2014. augusztus 1. 

                              73!  
Feco, HA8KW 
Feri, HA8ZE 


