BÚÉK KUPA
avagy év végi snookerparti a Nagy-réten

Időpont:
Helyszín:
Találkozó:
Megközelítés:
Nevezés:
Rajt:
A verseny formája:

2013. december 28.
Hárs-hegy, Fazekas-hegy
Hűvösvölgyi Nagy-rét, Bobci padjainál 9.00–9.45 között.
személygépkocsival, illetve BKV villamossal, autóbusszal, majd gyalog.
a helyszínen, díja: 500 Ft/fő + 100 Ft/fő SI dugóka bérlete esetén.
tömegrajt 10.00-kor.
snooker jellegű pontbegyűjtő verseny. 21 db ellenőrzőpont lesz kirakva, 15db piros
(31-45-ig) és 6 db színes, a kód helyén megfelelő színű felülragasztással.

Szabályok:
- A szintidő: 45 perc, ezalatt kell a lehető legtöbb pontot szerezni.
- Általános szabály, hogy a pontfogások sorrendje a következő:
2 PIROS – 1 SZÍNES – 2 PIROS – 1 SZÍNES és így tovább.
- Kezdeni 2 PIROS-sal kell.
- A PIROS pontokat csak egyszer lehet megfogni.
- A SZÍNES pontokat többször is meg lehet fogni, de csak 2 újabb PIROS elfogyasztása után.
- 0 vagy 1 PIROS után 1 SZÍNES esetén a színesért nem jár pont.
- nem lehet halmozni, vagyis 4 PIROS után nem lehet 2 SZÍNES-t fogni, csak az elsőként fogott
SZÍNES számít, a PIROS-ak ez esetben feleslegesen lettek elfogyasztva.
- Pontozás: (a színesek értékét a térképen a pont mellett is feltüntettük):
PIROS: 0 pont (feltétel és a taktika része)
SÁRGA: 1 pont
ZÖLD: 2 pont
BARNA: 3 pont
KÉK: 4 pont
RÓZSASZÍN: 5 pont
FEKETE: 6 pont
időtúllépés: –1 pont minden megkezdett percért.
Azonos pontérték esetén a futott idő dönt.
Kategóriák:
Térkép:

Ellenőrzőpontok:
Díjazás:
Egyéb:

FN -18, 19-, 40Új térkép! Fazekas-hegy, 1:10000/5m, 21x18 cm méretű – Kisvölcsey Ákos
készítette 2013. október-november. A térképek nyomdában lettek előállítva, 115g-os
matt műnyomó papírra, nem vízálló. A4-es lefűzőbugyit korlátozott számban
biztosítunk.
Pályák, szimbol a térképre nyomtatva. Pótszimbólt nem biztosítunk.
A pontokon lopásvédelemmel ellátott SI doboz és versenybója lesz.
alkalomhoz illő.
Balesetveszélyes és tilos a Nagykovácsi úton futni! Csak a térképen jelölt
helyeken (a kisvasút hídján, illetve a cél közeli híd alatt) keresztezzétek a
betonutat!
A versenyen mindenki saját felelősségére indul.
Jó versenyzést kívánunk!
Hegyvidék SE MOM tájfutók

