
Sziasztok! 
 
Itt az év vége és akkor itt a VI. PRKE Szilveszteri Georallye. A helyszín ismét Szögliget, sokak számára ismert helyszín, 
de ez ebben a versenyben nem mindig előny. 
 
Az idei évben jelentős számú kérdés a http://www.ude.hu/aktualis/hirdetesek/megis oldalon megtalálható és 
letölthető MÉGIS egyházközségi időszakos lapunkról, lapjainkról fog szólni, ezért aki fel akar készülni, annak érdemes 
előzetesen tanulmányoznia ezt az oldalt és a MÉGIS innen letölthető kiadványait.  
 
Igyekszünk úgy összerakni a december 31-i programot, hogy kicsik és nagyok egyaránt élvezzék a feladatokat és 
persze a megoldásokat. 
A program terveink szerint a következőképpen alakul 

09:00 - 12:00 VI. PRKE Szilveszteri Georallye versenyértekezlet, majd nappali forduló 

16:00 - 17:30 Georallye éjszakai forduló 

20:00 - 21:30 vetélkedő, Georallye elméleti forduló 

 

Nem lesz túl nehéz útvonal és hosszú sem lesz, de idén először lesz éjszakai futam is, amit inkább sötétedés utáni 

futamnak lehetne nevezni. Ezért fontos lesz, hogy használható és jól működő elemlámpa vagy reflektor legyen 

nálatok, ami legalább 5-6 méterre jól világít. 

 

A feladatok között lesz egy az ügyes kezűek számára kitalált alapvetően műszaki-kreatív feladat, ehhez javasolt a 

biatorbágyi viadukt tanulmányozása. 

 
Szükséges felszerelés: 

- A4-es sima fehér fénymásolópapír jónéhány darab 
- olló, amelyik vág is 
- színező ceruzák vagy filctollak 
- cellux  
- ragasztószalag és/vagy festőszalag 
- olyan toll, ami ír is 
- vékony, de erős cérna 
 
Amit még erősen javasolt magatokkal hozni: 

- spárga vagy kötözőzsinór 
- tájoló vagy iránytű 
- szögmérő 
- vonalzó 
- A4-es méretű rajztábla vagy csiptetős írótábla (az autóban nagy haszna lesz) 
 
Az idei évben a zsűribe sikerült abszolút feddhetetlen és megvesztegethetetlen tagokat megnyernünk, így a korábbi 
években szinte megszokottá vált „zsírozás” és „olajozás” nem fog menni. Mi sajnáljuk ezt legjobban… ☺ 
De azért próbálkozni lehet… (a csokit szeretjük). ☺ 
 
Ahogy korábban is, most is 
1. A részvevőknek rajtszámot és reklámokat, előírt helyen rögzíteniük kell az autójukra. 
2. A részvevőknek is kötelezően előírt reklámokat kell viselniük a verseny teljes ideje alatt. 
 
FONTOS! 
A Georallye amatőr autós tájékozódási és ügyességi verseny, normál közúti forgalomban.  
Érdemes előre egyeztetni ki lesz a sofőr és ki a navigátor, valamint ki az autós segítő személyzet, de ez akár még ott a 
helyszínen is kialakítható. 
 
Páty, 2014. december 27. 
 
Üdv: Reményi Judit és Laci 


