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december 27-28. yAEFTéli TüdőTisztító Túlélő Túra - Vértes
Extrém - Téli - Tájékozódási - Csapatverseny!
Az útvonal titkos, a csapatok a rajtnál kapják meg az érintendő pontokat. Tájékozódási ismeret, 
hidegtűrő képesség és egy belevaló csapat szükséges!
2O Mór, iskola
K 12.00 óra N 2500 Ft/fő  3 30-50 km  5 500-1200 m  L 12 óra
behijpqrTUuv
Csak előnevezés lehetséges (12.18-ig), helyszínen nem lehet nevezni! 
A TTTTT a klasszikus túlélőtúrákhoz képest jóval nagyobb egyéni és csapatteljesítményt igényel mind fejben, mind pedig 
fizikálisan. Éppen ezért a túra kezdő túrázók számára nem ajánlott! A túra során minden az időről szól. Cél az ellenőrző pontok 
viszonylag szűk időintervallumban való érintése. Ehhez elengedhetetlen a precíz tájékozódás, a térkép és a tájoló magabiztos 
együttes használata, a domborzati és egyéb alternatív tájékozódási lehetőségek készségszintű használata. Fontos, hogy a 
pálya - időjárás viszonyok függvényében - nem biztos, hogy teljesíthető. Éppen ezért a stratégia alkotásánál a fő hangsúly a 
pontos tájékozódás mellett a csapat erőnlétének reális megítélése is egyben.
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okt. 30-nov. 1. (pén.-vas.) AEFHamahama Túlélőtúra - Zemplén
Tájékozódási - Stratégiai-Csapat túraverseny!
Az útvonal titkos, a csapatok a túra rajtjánál kapják meg a lehetséges érintendő objektumokat.
2O Gönc, iskola
K 22.00-24:00 óra N 2500 Ft/fő  3 kb. 30-70 km, stratégiától függ  5 kb. 500-1400 m  L 18 óra
behijprstTUuv
Nevezés csak előzetesen október 23-ig. Térkép: 22. számú Cartographia térkép.
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Megjegyzés a HAMAHAMA túlélőtúrákhoz: Csapatlétszám: 3-5 fő. Az adott tájegységek turistatérképe csapatonként 
kötelező felszerelés! Nevezési díjból 20% kedvezmény TTT tagoknak. A nevezési díj tartalmazza a szállásdíjat (hálózsák és 
polifoam szükséges!), a szombat esti vacsorát, a vasárnapi reggelit, az oklevelet, a kitűzőt, az emlékpólót, a szervezés díját. 
A csapatonként és egyénileg kötelező felszerelésről, az utazási információkról, a nevezésről, a szállásról, a játékszabályokról 
és a szervezésről a www.hamahama.hu honlapon informálódhatnak.
A HAMAHAMA Túlélőtúrák menete:
1. A résztvevők - csapatonként az adott időpontig elektronikus úton (weblapon keresztül) - elküldik nevezéseiket a szervezők 
részére, melyhez csatolják a részvétei díj befizetéséről a kapott igazolást.
2. A túra napján este 20:00 óráig egyénileg a túra bázisára utaznak
3. A regisztrációnál leegyeztetik a nevezési lapon elküldött adataikat a szervezőkkel.
4. Majd elfoglalják a szállásként rendelkezésre álló intézmény tornatermét (hálózsák, polifon szükséges!)
5. A résztvevők a túra napján este 21:00-tól egy közös eligazításon vesznek részt, amin megismerhetik a túra sajátosságait.
6. A 3 - 4 - 5 fős csapatok a túra napján este a közös eligazítás után rajthoz állnak.
7. A rajtnál megkapnak egy előre kijelölt pályát valamilyen trükkös feladat formájában.
8. A feladat megoldása során kirajzolódik a pálya, ami 30 - 50 db objektumból áll.
9. A csapat ezeket az objektumokat bejelöli az általa hozott turista térképre.
10. Miután kirajzolódott a pálya a csapat kialakít(hat)ja saját stratégiáját. Ugyanis a különböző objektumok megtalálásával és 

9 Hamahama Természetjáró Egyesület
 0 1147 Budapest, Telepes u. 35/B III/2.
 1 (20) 935-9419  e-mail: info@hamahama.hu   www.hamahama.hu
9  Fitos József 1 (20) 935-9419
9  Debrei Attila 1 (70) 253-3253  e-mail: debreiattila@hamahama.hu
9 Hornok Sándor (Körös kenutúrák)  1 (20) 53-53420, hornoksandor@hamahama.hu

április 24-26. (p.-v.) AEFHamahama Túlélőtúra - Mecsek
Tájékozódási - Stratégiai-Csapat túraverseny!
Az útvonal titkos, a csapatok a túra rajtjánál kapják meg az érintendő pontokat.
2O Orfű, sportcsarnok
K 22.00 óra N 2500 Ft/fő  3 kb. 30-70 km, stratégiától függ  5 500-1400 m  L 18 óra
behijprstTUuv
Nevezés csak előzetesen április 16-ig. Térkép: 15. számú Cartographia térkép.
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igazolt érintésével a csapat pontokat kap. Amelyik csapat a legtöbb pontot szerzi, az lesz a győztes! (Tehát nem biztos, hogy 
az, aki a leggyorsabb, a legerősebb, vagy a legszebb!)
11. A csapat a startnál megkapja a menetlevelét, amire feljegyzésre kerül a start pontos ideje, ugyanis ekkortól indul a csapat 
rendelkezésére álló pl . 18 óra menetidő. (ekkor az első nap éjjele van!)
12. A csapatok külön - külön indulnak, kötetlen útvonalon járják be a pálya saját maguk által meghatározott részét, miközben 
próbálnak minél több objektumot megtalálni.
13. Némely objektumokon pontőrök teljesítenek majd szolgálatot. Akiknek az a dolguk, hogy a beérkezett csapatoknak szellemi, 
logikai, ügyességi más jellegű feladatokat adjanak. A feladat sikeres megoldásával újabb pontokat szerezhetnek a csapatok. 
A pontőrök ellenőrzik is a csapatokat (például, hogy szétváltak-e)!
14. A menetidő letelte előtt a csapatoknak vissza kell érkezniük a bázisra, a korábbi start helyére, és le kell adniuk a me-
netleveleiket.
15. Azok a csapatok, akiknek nem sikerül szintidőn belül visszaérkezniük a bázisra, büntetésképpen pontlevonást kapnak.
16. Célba érkezés után mindenki kap egy tál meleg (kiadós) vacsorát, és másnap (vasárnap) reggelig regenerálódhat.
17. Éjszaka kiértékelésre kerülnek a leadott menetlevelek, amik alapján megszületik a végeredmény.
18. Vasárnap délelőtt 9:00-kor a hivatalos eredményhirdetésen mindenki megkapja az oklevelét, egy emlékpólót, és a jobbak 
külön díjakat is.
19. A legvégén a győztes csapat megkapja a vándorserleget is, amit a következő túráiig a magáénak tudhat.
20. Ezután a résztvevők egyénileg fáradtan, de élményekkel teli elhagyják a rendezvény helyszínét.
A túra során közlekedési eszközök használata a csapat, versenyből való kizárását vonja maga után.
A túra alatt a szervezők folyamatosan készenlétben állnak telefonon, valamint néhány autóval is az esetlegesen eltévedt, vagy 
lesérült csapatok / résztvevők mentésére.
A túrán mindenki csak a saját felelősségére vehet részt, ezt a startnál aláírásával igazolnia is kell.
További részletek a www.hamahama.hu honlapon.

július 3-5. CEHAMAHAMA-PARAFITT Körös-kenutúra
Vízitúra, csillagtúra!  1. nap: Endrőd-közúti híd x Gyomai szabadstrand x Endrődi közúti híd kb. 10 km
2. nap: Peresi Holt-Körös kb.15 km  3. nap: Endrődi közúti híd x Szarvas régi komp átkelő kb. 12 km
2O Később a www.hamahama.hu rendezői honlapon. 
K minden nap 9.30 óra  N 10000 Ft/fő  4 10-15 fkm  4 0 m
hijklmpstTUuv 
A nevezési díj a kenubérlést, a túra szervezési díját tartalmazza. A nevezési díjból 20% kedvezmény: MTSZ, MSTSZ, 
TTT, Magyar Turista Kártya, Csoportos 5 főtől, TFSZ, Diák, Nyugdíjas. Térkép: Körösök-völgye turistatérkép, Békés 
megye turisztikai térképe (nem kötelező). Szállás: Irimiás Robi tanyáján 800 Ft/fő/éjszaka.

CEHAMAHAMA RÁBA-KENUTÚRÁK
Vízitúra! Vándortúra! JÚLIUS és AUGUSZTUS hónapokban, egy hetes Rába-kenutúrák
Szentgotthárd x Rábagyarmat x Csörötnek x Csákánydoroszló x Körmend x Molnaszecsőd x Rum
2 Szentgotthárd, Alpokalja Camping O Rum K minden nap 9:30 óra  N 17500 Ft/fő  4 113 fkm  4 0 m
hijklmpstTUuv
Térkép: Vizitúrázók térképei - Rába. A nevezési díj tartalmazza a szállásdíjakat (sátorhely), a kenubérletet, a túravezetést, 
a csomagszállítást. Kenut, evezőlapátot, mentőmellényt, hordót a szervezők biztosítanak. Úszás tudás feltétele a túrának! A 
nevezési díjból 10% kedvezmény: MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya, Csoportos 5 főtől, TFSZ, Diák, Nyugdíjas.
További részletek a vízitúrákról és jelentkezés a www.hamahama.hu honlapon vagy e-mailben: raba@hamahama.hu.
9 Lantos Mihály 1 (20) 935-94-19, e-mail: lantosmihaly@hamahama.hu
a Némethy Szabolcs 1 (30) 69-33-288, e-mail: nemethyszabolcs@hamahama.hu

augusztus 20-23. CEHAMAHAMA KÖRÖS KENUTÚRA
Vízitúra, vándortúra! Indulók maximális létszáma: 40 fő, Jelentkezési határidő: augusztus 18.
1. nap: Körösnagyharsány x Szeghalom Várhelyi szabadstrand
2. nap: Szeghalom Várhelyi szabadstrand x Mezőberény x Félhalmi horgásztanyák
3. nap: Mezőberény félhalmi horgásztanyák x Gyomaendrőd
2O Később a www.hamahama.hu rendezői honlapon. 
K minden nap 9.30 óra  N 10000 Ft/fő  4 15-20 fkm  4 0 m
hijklmpstTUuv
A nevezési díj a kenubérlést, a túra szervezési díját tartalmazza. A nevezési díjból 10% kedvezmény: MTSZ, MSTSZ, TTT, 
Magyar Turista Kártya, Csoportos 5 főtől, TFSZ, Diák, Nyugdíjas. Térkép: Körösök-völgye turistatérkép, Békés megye 
turisztikai térképe (nem kötelező). Szállás: saját sátorban!


