
Március 31-én indul a CSOMO! 

                   Áprilisi tréfa? 

Mi az a CSOMO ? 
 

Állandó pontos tájfutó pálya stekkvadászattal = a tereptárgyaknál nincs bója, csak stekk 
 

Pontbegyűjtő rendszerű, nyílt, nappali (vagy éjszakai), egyéni, csapat, profi vagy kezdő inkább haladó! 
tájékozódási futóverseny, túraverseny, gyalogtúra - kinek ahogy tetszik. 
 

Pályakitűző: CSOMO  Pályaellenőr: Ggamer        
 

Pálya hossza: 8 pont, légvonalban 2.5 km de van, aki tud az erdőn át egy rövidebb utat...  :-)  
…ja, és a szint az 100 m! 
 

Mi kell hozzá? 
   Telefon = okos, buta, még butább, vezetékes, tantusz... szóval bármi, amivel tudsz egy SMS-t küldeni   
 

Hol van pálya?  
   Pécs városi busszal elérhető, egyenlőre elég ennyi - további részletek az értesítőben! 
 

Terepviszonyok: 
   Középhegység, helyenként trópusi növényzettel és sknadináv jellegű szikla alakzatokkal 
 

Hatósági engedélyek: 
   Senkitől semmilyen engedélyt nem kértünk, a terepen fadöntés, körvadászat, NATO hadgyakorlat 
    előfordulhat, mindenki a saját felelőtlenségére indul! 
 

A játék menete: 
A tájfutó térkép egy (egyenlőre titkos) honlapon lesz közzétéve egy olyan órában, ami nem is létezik... 
A térképen jelölt tereptárgyakon egy QR kódos stekket találsz rajta egy számmal.  Ha beolvasod a QR kódot, 
nem történik semmi, de ez most divatos, ezért tettük rá... a lényeg a szám:    Megfelelő sorrendben használva 
a számokat valami ilyesmi jön ki: 06-x0-xxxxxxx szóval egy mobilszám. Na, erre a számra küldd el SMS-ben a 
nevedet, korcsoportod és ha méred magadnak stopperrel a  versenyidőt (ez utóbbi nem kötelező).    Papírt, 
íróeszközt vigyél magaddal (tudod, az orosz űrhajósok ceruzát használtak...) följegyezni a számokat. 
 

Értékelés: 
   - Abszolút első helyezett, aki a pálya közzétételétől számítva a legelőször küldi az SMS-t! 
   - A leggyorsabb versenyzők korcsoportonként - kiértékeljük az SMS-ben beküldött a versenyidőket  
   - Különdíjak: kutyával, gyerekkel, esőben, tájoló nélkül, becsukott szemmel... 
   - Mindenki, aki teljesítette a pálya összes pontját, beküldte az SMS-t (nem emeltdíjas! :-)) 
 

Meddig várjuk az SMS-eket? 
     2019. április 16-ig (találd ki miért pont ez a nap!) 
 

Díjazás: 
   - Kategóriáként és korcsoportonként mindenki értékes élettapasztalatokat nyerhet! 
 

Értesítő, további infó: figyeld a "tájfutáspécs" honlapot március utolsó hetében! 
 

Mindenkit szeretettel várunk!                                                                                      
         CSOMO Team 
csomo19(kukac)freemail.hu 


