
CSOMO értesítő 

 
Állandó pontos tájékozódási pálya a Mecsekben  Pályakitűző: CSOMO  Pályaellenőr: Ggamer        
 
Időpont: 2019. március 31-től 
 
Helyszín:  Pécs városi busszal elérhető, egyenlőre elég ennyi, a pontos helyszín a térképről derül majd ki 
 
Térkép: nyomtatható A4-es pdf amit a pecsikincskereso.ewk.hu honlapról tölthetsz le március 31-én 
vasárnap. A térkép abban az órában lesz közzé téve amikor a nyílt pályán megállnak a vonatok, a levegőben 
megállnak a repülők…  és aznap éjjel kevesebbet is alszunk. 
 
Megközelítés: a rajt és a cél egy helyen lesz, a közelben buszmegálló és parkolási lehetőség is van 
 
Pálya adatok:  Táv: 2,5 km   szint: 100 m    8 pont      technikai nívó: ez most nem kezdőknek való 
 
A feladat: a térképen A, B, C…..  H betűkkel jelölt tereptárgyaknál elhelyezett QR kódok beolvasásakor számok 
jelennek meg. Ezeket a számokat jegyezd fel sorban (vigyél íróeszközt!) és megvan a telefonszám: 

                 A     B C  D - E F  G H 

06-0-- 
Erre a számra küldd be SMS-ben a neved, a korcsoportod és a pályaidőd! 
A korcsoport megadása és az időmérés önkéntes, a részvételhez elég a név is – élvezd a játékot  
 
Nincs okostelóm: nem baj, így is megtalálhatod a számokat 
 
Időmérés:  Saját magadnak tudod mérni az időt, a rajttól a célig 
 
Értékelés: 
   - Abszolút első helyezett, aki a pálya közzétételétől számítva márc. 31-én először küldi az SMS-t! 
   - A leggyorsabb versenyzők az SMS-ben beküldött a versenyidők összesítése alapján  
   - Mindenki, aki teljesítette a pálya összes pontját, beküldte az SMS-t 
 
Meddig várjuk az SMS-eket? 
     2019. április 16-ig (miért pont ez a nap?) 
 
Díjazás: 
   - Kategóriáként és korcsoportonként mindenki szép élményekkel gazdagodhat! 
   - Különdíj: egy palack CSOMO bor (tényleg ez a neve!) - 18 éven aluliaknak keresünk valami töményebbet. 
     A különdíj odaítélésének szempontjai: pofára. 
 
GDPR és hasonlók: A helyszínen rendezőgárda nincs, a terepre mindenki a saját felelősségére megy ki.  
A beérkező SMS-eket 30 nap után töröljük, az adatokat nem adjuk tovább és más célra nem használjuk fel. 
 
Figyeld a pecsikincskereso.ewk.hu honlapot március utolsó vasárnapján! 
 

Jó tájékozódást!                                                                                      
         CSOMO Team 
csomo19(kukac)freemail.hu 

https://pecsikincskereso.ewk.hu/
https://drive.google.com/open?id=1oUORl9uCsCiXZ0zEspF--8ULi3Yl2slv
https://pecsikincskereso.ewk.hu/

