BÖRZSÖNYI MAKÁKÓ

2017. augusztus 19., Királyháza

Program
Augusztus 18., péntek este: megérkezés, a másnapi kaja
előkészítése (krumplipucolás), magunk jól érzése.
Augusztus 19., szombat: 11:00 a Makákó tömegrajtja,
beérkezés után meleg kaja, buli, szalonnasütés.
Augusztus 20., vasárnap: túra, bringázás, rendrakás,
hazautazás.

Helyszín, központ
Börzsöny, Királyháza. Megközelíthető a Diósjenő-Kemence
aszfaltozott erdészeti úton (9 km mindkét irányból).
Parkolás a kijelölt helyen. Innen a VK kb. 200 m gyalogosan,
a szalagozást követve (ez megegyezik a korábbi évek
gyakorlatával).

Terepleírás
A Börzsöny északi része, magas hegyek, meredek oldalak
és mély völgyek jellemzik. Helyenként igen köves, illetve
nagyobb eső esetén sáros lehet, jó időben azonban
kifejezetten élvezetes, gyors. A pontok egy része kint
található a Börzsöny környéki falvakban, így lehetőség lesz
kevésbé harcos útvonalak teljesítésére, illetve a helyi folklór
felfedezésére is.

Térkép
2 db A3 térképlap, jelentős átfedéssel. A méretarány 1:33333
(1 km = 3 cm), alapszintköze 10 m. Háttere egy turistatérkép,

melyen az általunk bejárt utak a tájkerékpáros jelölésnek
megfelelően felül vannak nyomva. Az alaptérkép többi útja
jelenthet bármit, autópályától a nem létezésig.

Versenyforma, pontérintés
Hivatalosan az esemény nem verseny, baráti találkozó,
melynek során egyenként kimentünk tekerni az erdőbe.
Nincs rendezőség, nincs versenyfeladat. Mondjuk ezt főleg
arra az esetre, ha hivatalos személy kérdezi.
Amúgy a versenyforma klasszikus bike adventure, egyéni
értékeléssel, de a párosodás – vagy sokasodás – is lehetséges.
Cél a rendelkezésre álló időn belül (6 óra) a legtöbb pontérték
összegyűjtése.
Az ellenőrző pontokon sárga szórófestékkel egy-egy nagy,
nyomtatott betű lesz feltüntetve, ezt kell majd az értékelő
lapra a megfelelő ponthoz felírni.
A betűk az erdőben jól látható helyen lesznek, a lakott
területeken levő pontokat azonban nem feltűnő helyre
festettük, adott esetben kicsit keresni kell a leírás alapján
(pl. utolsó villanyoszlop É-i oldala, 30 cm-re a földtől, csalán
takarja).
Külön lapon megkapjátok a pontmegnevezéseket részletes
leírással és a hozzá tartozó pontértékekkel.
A verseny előtt 2 nappal, tehát aug. 17-én közzétesszük az
összes pont helyéről készült fényképet. Ezeket le lehet tölteni,
hogy offline is tudjátok használni.

Digitális értékelés
A pontok fent ismertetett analóg igazolásán túl
lehetőség lesz GPX alapú értékelésre is, amelyet
az ENTRYLightba integrált kísérleti modul, az
Ezekiel biztosít.
Ehhez semmi mást nem kell tenni, mint a verseny
végén egy (vagy több) GPX állományt eljuttatni
a rendezőséghez, amely alapján a pontérintés
automatikusan kiértékelésre kerül.
Ennek komoly akadálya lehet azonban, hogy
Királyházán egyáltalán nincs mobil térerő, így azok
a megoldások, amelyek online alkalmazásokkal
való netes szinkronizációra épülnek, nem fognak
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működni! Aki biztosan tudja vállalni, hogy offline
is képes GPX-et adni a verseny végén, annak ez jó
lehetőség lehet, ez esetben az értékelő lap kitöltése
nem elvárás és elég csak átsuhanni a pontokon. A GPX
kinyeréséhez normál laptopot biztosítunk Windows
7-es rendszerrel.
Aki már most tudja, hogy élni fog ezzel az újítással,
küldjön minta GPX-et az eszközéből (bármilyen
mozgásról) a marosffy@interface.hu címre, hogy a
kiértékelést előtte ki lehessen próbálni. A rendezőség
csak olyan eszközre garantálja a sikeres kiértékelést,
amelyik ezen a teszten túlesett (de a többin se kizárt).

Versenyidő, bv.
A versenyidő 6 óra. Amennyiben igény merül fel 3
órás kategóriára, azt is rendezünk. Az időtúllépésért
pontlevonás jár:
•

6 óra elteltével az első 10 percben (tehát 6 óra 00
perc 01 mp-től 6:10:00-ig) percenként 10 pont,

•

a második 10 perctől 60 perc késésig 5 pont
percenként,

•

18:00:00-kor bezár a célkapu. Aki ez után ér be,
a begyűjtött pontszámtól függetlenül egységesen
-1000 pontot kap.

3 órás kategória: aki 3:00:00 után ér be, automatikusan
átkerül a 6 órás kategóriába (azaz mehet tovább pontokért).

Mit vigyél magaddal a pályára?
Kötelező: bukósisak viselése (Krisztián!). Ajánlott: toll,
feltöltött telefon*, ivóvíz**, kaja, pénz.
*Mivel szanaszét fogtok mászkálni egy nagyon nagy
területen, ismeretlen útvonalon, egyedül és egy veszélyes
tevékenység közben, nagyon-nagyon javasoljuk, hogy
bekapcsolt és felhangosított mobil legyen mindenkinél.
Aki a verseny végéig nem jön vissza, idővel felhívjuk, de
egy keresés praktikusan esélytelen. Aki balesetet szenved
vagy elakad, írjon az alábbi számra: 06-20-563-1262, ezt a
célban nem fogjuk azonnal megkapni, de néha kimegyünk a
térerőbe ellenőrizni, hogy jött-e üzenet.
**A falvakban vannak kutak, illetve számtalan forrás is útba
ejthető, ugyanakkor a NHH turistaház zárva van, arra ne
számítsatok!

A szállás
Királyháza MOM Turistaház, melyben összesen 20 ágy
található (hálózsák kell), illetve sátrazni lehet a kertben.
Villany van, ivóvizet viszont hozni kell! Idén újítás jelleggel
kerti zuhany is lesz.

Kaja, pia
Szombatra lesz egy közös meleg bogrács-kaja. Ezen kívüli
étel- és italszükségletét mindenki hozza magával.

Nevezés
A versenyre az ENTRYLight biztosít
egyszerű feliratkozási lehetőséget, amely a
verseny előtti szerda éjfélig lesz nyitva.
Alap csomag (verseny + meleg kaja): 2000
Ft. Szállásdíj: 800 Ft/fő/éj.

További info
A verseny Facebook oldalán találhatók
színes hírek, kérdésekre válasz pedig az
orsi@marosffy.hu címen kapható.
Az idei verseny fővédnöke: Naruto, a világ leghíresebb makákója.
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