Teljesítésigazolás választható módjai:
1/ Teljesítésigazolás QR-kód beolvasással.
Ezt induláskor és befutáskor a Rajt-Cél, valamint útközben a kihelyezett
ellenőrzőpontok tábláinál kell megtenned! Minden ellenőrzőpontnál be kell jelentkezned a
felhasználói fiókodba!

(Elsősorban ezt az igazolási módot javasoljuk, mert ez online, automatizált
feldolgozással zajlik. Így neked sem kell bajlódnod utólagos anyag beküldéssel, valamint
nekünk is egyszerűbb és gyorsabb a feldolgozás.)

2/ Teljesítésigazolás Garmin GPS készülékkel rögzített nyomvonal és terepen mentett
útpontok beküldésével.
Ezen igazolási mód választása esetén rajtolásodkor, valamint célba érkezésedkor egyegy SMS küldése kötelező, a 20/321-1693-as telefonszámra. Az üzenetnek tartalmaznia
kell a neved, településed, valamint rajtolásod, vagy célba érkezésed tényét az alábbiak
szerint:
Pl.: Túrázó Gáspár Gedeon / Szentes /rajt.
Teljesítés közben a nyomvonalat végig kell rögzítened! Útpont mentést induláskor és
befutáskor a Rajt-Cél, valamint útközben a kihelyezett ellenőrzőpontoknál kell
megtenned!
A rögzített adatokat le kell mentened a készülékről és egy Garmin GPS adatbázis (gdb)
fájlban beküldeni. (Természetesen ezt hazaérkezésed után is elegendő megtenni, de

törekedj a gyors beküldésre! A feltöltést, a felhasználói fiókod felületén tudod
megtenni. Erre három nap áll rendelkezésedre!)

A beküldésre szánt anyag sikeres feltöltésének visszaellenőrzése a Te feladatod!
3/ Teljesítésigazolás fotók beküldésével.
Ezen igazolási mód választása esetén rajtolásodkor, valamint célba érkezésedkor egyegy SMS küldése kötelező, a 20/321-1693-as telefonszámra. Az üzenetnek neved,
településed, rajtolásod, vagy célba érkezésed tényét kell tartalmaznia az alábbiak
szerint:
Pl.: Túrázó Gáspár Gedeon / Szentes /rajt.
Ezt induláskor a Rajt-Cél, valamint útközben a kihelyezett ellenőrzőpontoknál kell
megtenned! A kontrollpontok tábláin az ellenőrző mezőt szükséges lefotóznod. A
képeket közelről készítsd, úgy hogy az Ellenőrzőmező kitöltse a képi teret!

(Nyers képeket küldj! Szerkesztést, vágást, átnevezést, átméretezést, stb. kérünk,
hogy ne alkalmazz!)
(Természetesen ezt hazaérkezésed után is elegendő megtenni, de törekedj a gyors
beküldésre! A feltöltést, a felhasználói fiókod felületén tudod megtenni. Erre három nap
áll rendelkezésedre!)
4/ Az adott túrára kiírt nyílt rendezvény alkalmával.
Ebben az esetben semmiféle technikai eszközre nincs szükséged! Sem a terepen, sem
utána nem kell bajlódnod semmivel (navigáció, ellenőrzőpont kezelés, adatbeküldés…),
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csupán a túravezető által mutatott útvonalon az általa diktált iramban haladni. Az iram a
„még szintidőn belül” elvet követi.
Ezen teljesítési forma esetében is nevezned kell előzetesen!
Minden résztvevő egységes teljesítési idővel kerül rögzítésre az adatbázisban. Ez az idő
a túravezető által a terepen mentett adatok alapján kerül feldolgozásra.
5/ Vezetett túrán, túravezető igényléssel.
Ebben az esetben semmiféle technikai eszközre nincs szükséged! Sem a terepen, sem
utána nem kell bajlódnod semmivel (navigáció, ellenőrzőpont kezelés, adatbeküldés…),
csupán a túravezető által mutatott útvonalon az általa diktált iramban haladni. Az iram a
„még szintidőn belül” elvet követi.
Ezen teljesítési forma esetében is nevezned kell előzetesen!
Minden résztvevő egységes teljesítési idővel kerül rögzítésre az adatbázisban. Ez az idő
a túravezető által a terepen mentett adatok alapján kerül feldolgozásra.

Túravezető igénylésével kapcsolatos információk ITT!
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