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Közlekedési Verseny szabályzata 

 

 

A verseny lényege az, hogy a város különböző pontjainak érintésével kell eljutni a végállomáshoz  

a lehető legrövidebb idő alatt, kizárólag közösségi közlekedési eszközök igénybevételével. Lehetőség 

szerint használni kell mindhárom fajta járművet (villamos, trolibusz, autóbusz). 

 

A DKV Közlekedési Versenyére szeptember 17-én, 10.00 -11.00 óra között lehet regisztrálni a Petőfi 

téren felállított DKV sátornál, valamint előzetesen a kommunikacio@dkv.hu mail címen.   

A verseny indulási időpontja a regisztrációs csomag (menetfelszerelés) átvételének időpontja, melyet  

a menetlevélen rögzítünk. A versenyzők a szabályzat átvételével tudomásul veszik a játék szabályait  

és az utazás feltételeit. (Minimum 2, maximum 6 fős csapatok indulhatnak a játékon.)  

 

A menetfelszerelés része a menetlevél mellett 1 db menetjegyül szolgáló szelvény is.  

Ezzel az egy szelvénnyel a csapat minden tagja egyszerre utazhat a DKV menetrend szerint közlekedő 

járművein, a verseny napján reggel 10.00 órától délután 14.30 óráig. Minden felhasználáskor ugyanazt  

a szelvényt kell érvényesíteniük a csapatoknak.  Mindkét oldal mindkét végét lehet kezelni, feltétel, 

hogy az jól látható legyen. Felülbélyegzett utazási szelvény a verseny szempontjából értékelhetetlen, 

ezért azt nem áll módunkban elfogadni. A felülbélyegzés elkerülhető, ha figyelembe veszik,  

hogy a készülék felülről nyomtat a behelyezett rész végéhez közelebb eső felületen. 

 

A versenyző csapatok a regisztráció után a Petőfi téren kapják meg a versenyfeladatokat  

s a felkeresendő helyszíneket, a megoldásokat a menetlevélre kell felvezetni. Az állomások 

felkeresésének sorrendjét a versenyzők döntik el, az utolsó állomás viszont meghatározott; a nagyerdei 

Ködszínház mellett lévő DKV-sátor. 

 

Az itt végrehajtandó feladatról a helyszínen állomásozó kollegánk ad tájékoztatást. A beérkezés 

időpontjának rögzítésével és a menetlevelek összegyűjtésével zárjuk le a játékot. Az utolsó 

állomáshelyre legkésőbb 14.30-ig be kell érni. Aki ezután érkezik, kiesik a játékból és felmentjük  

az utolsó feladat elvégzése alól. 

 

Figyelem! 

Az utazási szelvények kizárólag a sorszámban egyező menetlevéllel együtt szeptember 17-én,  

10.00-14.30 között érvényesek! Ugyanakkor nem jogosít utazásra azokon a DKV viszonylatokon,  

amik a megadott pontok megközelítési lehetőségének körébe nem esik bele! Nem használható  

fel például az ondódi, macsi, vagy józsai viszonylatokon. Aki az utazási szelvényét, vagy menetlevelét 

elveszíti, kiesik a játékból. 

 

Eredményhirdetés 15.30-kor lesz, a Ködszínháznál felállított színpadon! 

 

mailto:kommunikacio@dkv.hu

