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ARDF Nedir?
• Amatör Radyo Yön Bulma (ARDF) yada radyo amatörleri arasındaki popüler adı ile TİLKİ AVI (FOX HUNTİNG) sınırları önceden
belirlenmiş ormanlık ve engebeli arazi içinde önceden saklanmış ve belirli mors mesajlarını belirli zaman aralıkları içinde yapan
radyo vericilerinin yayın yapması ve avcıların radyo alıcısı, harita ve pusula kullanarak, bu vericileri bulma yarışmasıdır.
•

TRAC Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetinin 1966 yılında yayınlanan dergilerinde yazdığına göre o yıllarda 3222 sayılı
kanunun da etkisiyle, 1 adet sinyal jeneratörü kullanılarak TRAC Tarsus şubesi üyelerince bir tilki avı düzenlenmiş olup daha
sonraki yıllarda başka bir faaliyet bilinmemektedir. ORYENTİRİNG sporuna da çok benzeyen bu faaliyette 1/10000 ölçekli harita
ve pusula ile birlikte vericinin frekansına göre el ile taşınabilir alıcılar ve yönlü antenler kullanılmakta olup, sporcuların harita,
pusula kullanma becerileri ve kondisyonları başarılarını etkilemektedir. Ülkemizde bilinmeyen bu spor dalı dünyada oldukça
yaygın olarak yapılmaktadır. 2017 yılında Mustafakemalpaşa şubemizin Bulgaristan’da düzenlenen ARDF yarışmasına
katılımından sonra 2018 yılında Türkiye’de yapılma kararı alınmıştır.

•

Radyo amatörlüğünü, sporculuğu ve yön bulma becerisini geliştiren bu aktivitenin yurdumuzda da yapılması ve tanıtımı
için 03-04 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan etkinliğe komşu ülke Bulgarista’dan (LZ) gelecek BFRA ARDF menajeri
LZ1RT Rusko RUSEV ve ekibi ARDF yarışması için bizlere yardımcı olacaklardır. Ayrıca 30 Ekim 2018 tarihinde istanbul5days
organizasyonunda sunum ve basın açıklaması ardından kısa bir demo çalışması yapılarak ARDF TURKEY 2018 tanıtımı
yapılacaktır. Katılmak isteyen radyo amatörlerine duyurulur.

• Kayıt için : ardfturkey@gmail.com

Bursa – Mustafakemalpaşa ulaşımı

Bursa

Mustafakemalpaşa – Suuçtu Şelelesi ulaşımı

Koordinatlar:
39°54'06.3"N 28°23'07.3"E

Mustafakemalapaş İlçesi
• Mustafakemalpaşa Bursa ilçesidir. Ulabat gölü kıyısında kurulan Mustafakemalpaşa ilçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini
çekmektedir. Mustafakemalpaşa’nın deniz seviyesinden yüksekliği (rakım) 25-40 metredir. Mustafakemalpaşa – Bursa arası 82
km’dir. Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi antik çağ yerleşim alanlarındandır. Antik çağ’da Kirmasti Kremastre adıyla bilinen
Mustafakemalpaşa’nın tarihi eski çağlara dayanmaktadır. Birçok uygarlığın yaşam alanını oluşturan Mustafakemalpaşa ilçesinin
iklimi de mikro klima özelliktedir. Mustafakemalpaşa da tarım ve hayvancılık önemli yer tutar.

• İlçe halkının önemli geçim kaynakları arasında tarım ve hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Mustafakemalpaşa ilçesinin iklimi yaz
aylarında sıcak, kış aylarında ise yağışlı geçmektedir. Mustafakemalpaşa da sanayi hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir.
Mustafakemalpaşa’da turizm de önemli ekonomik faaliyet alanlarından olmaktadır. Mustafakemalpaşa Tümbüldek kaplıcası önemli
bir turizm potansiyeline sahiptir. Mustafakemalpaşa termal turizm ve tümbüldek kaplıcaları bursa termal turizmi açısından Bursa
şehrine önemli bir ekonomik değerdir. Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan Suuçtu şelalesi de ilçenin en önemli tarihi
turistik değerlerindendir.

• Türkiye’nin ve Bursa’nın tarihi ve turistik özellikleri arasında gösterilen önemli mağaralar arasına girmeyi başaran ayvaini mağarası,
geçmişteki birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Yine medeniyetlerden izler taşıyan miletepolis ve eski tarihinin atmosferini
halen günümüze yansıtmayı başaran Mustafakemalpaşa Dorak harabeleri, Mustafakemalpaşa’nın tarihi ve turistik güzellikleri
arasında yerini almaktadır.

Konaklama
• Hande Otel
• Adres: Lalaşahin Mahallesi, Setboyu Sk. No:17, 16500 Mustafakemalpaşa/Bursa
• Telefon: (0224) 613 23 45
• https://www.handehotel.com

• Hotel İşcen;
• Adres: Şevketiye Mahallesi, Mektep Sk., 16500 Mustafakemalpaşa/Bursa
• Telefon: (0224) 613 56 02
• http://www.hoteliscen.com

• Gürvardar Rezidans
• Adres: Vıraca Mahallesi Bursa caddesi Yusuf Sokak, 16500 Mustafakemalpaşa/Bursa
• Telefon: (0224) 613 20 91
• http://www.gurvardarrezidans.com

Yarışma Programı 1.gün
03 Kasım 2018 Cumartesi
• 10:00 Yarışma Açılış ve Kayıtlar
• 10:30 ARDF Yarışma Tanıtımı
• 11:00 ilk gurup için Start verilmesi
• 12:00 Öğlen Yemek arası
• 13:30 Diğer grupların çıkışları
• 16:30 İlk gün kapanış

Yarışma Programı 2.gün
04 Kasım 2018 Pazar
• 10:00 2. gün açılış ve program tanıtımı
• 10:30 ilk gurup için Start verilmesi
• 12:00 Öğlen Yemek arası
• 13:30 Diğer grupların çıkışları
• 16:30 İkinci gün kapanış
• 16:45 Finish ve Kazananların açıklanma töreni
• 17:30 Kapanış ve Teşekkür konuşması

Yarışma Kayıt ve ulaşım için irtibatlar
• TRAC Mustafakemalpaşa şubesi
• Gökhan SUNAR (TA3SG)
• 05302912000 / 05326138533
• Hüseyin TANKIZ (TA3CE)
• 05326324013
• Email: ardfturkey@gmail.com
• 433.500Mhz / 145.500Mhz Simplex
• 439.175Mhz Röle 88.5 Ton

