
EZT A LAPOT KINYOMTATVA HOZZÁTOK MAGATOKKAL A VERSNYRE! A RAJTBAN BE KELL MUTATNOTOK, MÍG A KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK ELLENŐRZÉSE FOLYIK. 
AKI NEM MUTATJA BE A RAJTBAN, AZ SAJNOS FÉL ÓRA HÁTRÁNNYAL INDUL. BOCS. 

 
A  V E R S E N Y R E  V O N A T K O Z Ó  L E G F O N T O S A B B  S Z A B Á L Y O K  

 
Csapatok szétválása tilos! E szabály megsértése kizárást von maga után. Sérülés esetén haladéktalanul értesítsétek a legközelebbi 
pontőrt vagy a megadott telefonszámokon a versenyközpontot! Sérültet sose hagyjatok magára! Sérültet csak ponton, vagy 
rendezőautónál hagyhattok ott. A csapat teljesítménye addig értékelhető, ameddig legalább 3 csapattag pontkihagyás nélkül 
eljutott. 3 főnél kisebb létszámú csapat a terepen nem mozoghat, kivéve abban az esetben, ha egy sérült csapattárshoz hívnak 
segítséget. 
 

A versenyen mindenki az általa hozott alkohol- és nikotinmentes élelmiszereket és italokat fogyaszthatja. Az állomáshelyeken 
üdítőt, turmixot, kakaót, habos kávét és persze madártejet sem szolgálunk föl. (Értsd: A túlélő továbbra sem napközistábor.) 
 

A verseny folyamán tilos bármiféle közlekedési eszközt igénybe venni. (stoppolás, volán busz, sárkányrepülő...) Tilos a verseny 
folyamán telefonon vagy egyéb módon kommunikálni más csapatokkal vagy a versenyen nem részt vevő személyekkel. 
 

A rendezvény teljes ideje alatt szigorúan tilos szeszesitalt fogyasztani. Diákok számára a rendezvény teljes ideje alatt tilos a 
dohányzás. Amennyiben bárki megszegi ezeket a szabályokat, annak az egész csapatát kizárjuk. Kérjük a felnőtt résztvevőket, hogy 
a célterületen belül ne dohányozzanak! Köszönjük. 
 

RAJT: A verseny tervezett nullideje 23:30 óra. A tervezett indítási köz lágysajt kategóriában 12 perc, keménysajt kategóriában 
10 perc. Mindenkitől türelmet, fegyelmezettséget és csendet kérünk. (A rajt lakott területen lesz.) 
 

PONTOK ZÁRÁSA:  
- A verseny bruttó szintideje 18 óra. (Keménysajtoknak 2,5 km/h, lágysajtoknak 1,4 km/h feladatokkal együtt.) 
- Érvénytelen annak a pontnak a fogása, amelyet a csapat a rajtidejéhez képest nettó 18 órán belül nem ér el. (várakozási idő 
levonsásával) 
- Az a csapat, melynek szintideje lejárt, versenyen kívül folytathatja a túrát a következő pontokra, ahol az ottani feladatokat 
versenyen kívül teljesítheti, ha ezzel a még versenyben lévő csapatokat, illetve a pont lebontását nem akadályozza. 
- Este 20:00 óra után egyetlen csapat sem indulhat tovább pontőrös pontról. Az ilyen csapatok a versenyirodától kérjenek utasítást 
a további teendőkről! (20:00 óra után az átmenetben lévő csapatok folytathatják a versenyt a következő pontőrös pontig.) 
- Az egyes állomáspontokon eltöltött várakozási időt a verseny értékelésekor le fogjuk vonni a menetidőből, de ez a verseny 20 
órai befejezését nem befolyásolja. Ezt a békát most is le kell nyelni! 
 

Ezen a versenyen nem lesz kettős könyvelés, az időeredményeket és pontfogásokat a dugóka, a feladatokkal elért eredményeket a 
menetlevél tartalmazza. Bármelyik elvesztése kizáró ok. (A dugóka ára 13500 Ft.) 
 

ÉRTÉKELÉS: A verseny értékelésekor az első rendezési szempont az érvényesen fogott pontok száma. Azonos pontfogás esetén a 
verseny során kétféle módon megszerezhető %PONTok összege dönti el a végső sorrendet. Összesen 100 %PONT szerezhető, 
ebből 67 %PONT a menetteljesítménnyel, 33 %PONT az állomásokon végzett föladatokkal. A menetteljesítmény 67 %PONTját az a 
csapat kapja meg, amelyik a legjobb nettó időeredménnyel jut a célba. A többi csapat a nettó időeredménye szerint fordított 
arányosság alapján kap %PONTokat a menetteljesítményére. 33 %PONTot kap az állomásfeladatokra az a csapat, amelyik a legtöbb 
másodpercet gyűjti az ellenőrzőpontokon. A többi csapat %PONTjait egyenes arányosság alapján számítjuk ki. Azon csapatok 
pontszáma, melyek csak résztávot teljesítettek, a teljesített résznek megfelelő arányban csökken, továbbá a teljesítés arányától 
függetlenül feleződik. Annak a csapatnak, amelynek egy csapattagja megsérül, és ezért kiáll a versenyből, és a továbbiakban a 
csapat 3 fővel megy tovább, az eredményét úgy állapítjuk meg, hogy a teljes létszámmal teljesített szakaszon a megszerzett 
%PONTok 100%-át, a továbbiakban megszerzett %PONToknak pedig 75%-át vesszük figyelembe. (A számolásoknál egyszerű 
algebrai műveleteket végzünk. :-) (GYaloglók Kedvéért: összeadás, kivonás, szorzás, osztás.)  
 

KIZÁRÓ OKOK (DISQ): a versenyszabályok megsértése, sportszerűtlen magatartás, csapat szétválása, tiltott útvonal használata, tiltott 
tárgy felbukkanása, elvesztett menetlevél, elvesztett dugóka, továbbá Szabó Antal egy- vagy kétszemélyi döntése. 
 

A verseny bizonyos szakaszai fokozottan védett területeket is érintenek. Nyomatékosan kérünk Benneteket, hogy vigyázzatok az 
erdő tisztaságára, élővilágára, zavartalan csendjére, s az érintett települések nyugalmát se háborítsátok! A túraverseny során 
általatok termelt hulladékot föltétlenül hozzátok be a célba! Tüzet rakni tilos! 
 

KEDVES SAJTOK! Ugye továbbra is emlékeztek az aranyszabályra, hogy ti keresitek a pontőrt, s nem ő Benneteket! Kérjük, hogy 
legyetek illedelmesek még akkor is, ha a pontőr - tesztelés céljából - másként viselkedik. Ha erdésszel, természetőrrel, vadásszal 
találkoztok, legyetek udvariasak, ne vitatkozzatok, s közöljétek, hogy versenyünket az illetékes természetvédelmi szakhatóság és 
vadásztársaságok engedélyezték, s kérdéseikkel forduljanak a versenyirodához. Ha vadásszal találkoztok, föltétlenül telefonáljatok 
a versenyirodára!!! Bármilyen rendkívüli esemény adódik, kérjük, hogy azonnal hívjatok bennünket az alábbi számokon! 
 

Telefonszámok:  Versenyiroda: 20/7738948 
 Antal István: 20/7738947 
 Szabó Bors: 20/7738950, 30/9897358 
 

Jó utat és kellemes játékot kívánnak a rendezők. 


