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április 24-26. (p.-v.) AEFXXXIV. Zemplén MATT
Tájékozódási, stratégiai, teljesítménytúra jellegű csapatverseny. Egyéni stratégiától függő kötetlen pályabejárás. Cél: minél 
több kijelölt pontot megtalálni és a kapott feladatokat elvégezni.
Az útvonalat és az útvonalak mentén található pontok helyét a rajtnál közöljük a csapatokkal. Az útvonal a jelölt turistautakra 
épül! A bejárásra szánt útvonalat a csapatok szabadon választhatják meg az általuk kialakított stratégia szerint.
2O Szervezés alatt
K péntek 24.00 óra N 3300 Ft/fő  3 kb. 30-80 km, stratégiától függ  5 800-2700 m  L 20 óra
behijkmpqrstTUuv
Nevezés csak előzetesen! Határidő: április 15. 
Részletes feltételek és nevezés a www.tulelotura.hu rendezői honlapon!!! 
Térkép: Cartographia 22. számú Zempléni-hegység (északi rész) 1:40000, 2013.
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MI AZ A MATT TÚLÉLŐTÚRA?
Nevezés és részvétel feltételei és menete: A résztvevők adott időpontig e-mailben vagy postai úton 
elküldik nevezéseiket a szervezők részére. A túra napján este 20:00 óráig egyénileg a túra bázisára utaznak. 
A regisztrációnál leegyeztetik a nevezési lapon elküldött adataikat a szervezőkkel, majd elfoglalják a szál-
lásként rendelkezésre álló intézmény tornatermét (hálózsák, polifoam szükséges!).
A résztvevők péntek este 22:00-tól egy közös eligazításon vesznek részt, amin megismerhetik a túra sajá-
tosságait. A 2 - 5 fős csapatok péntek este a közös eligazítás után rajthoz állnak.
A rajtnál megkapnak egy előre kijelölt pályát valamilyen trükkös feladat formájában. A feladat megoldása 
során kirajzolódik a pálya, ami 30 - 50 db objektumból áll. A csapat ezeket az objektumokat bejelöli 
az általa hozott vagy a szervezőktől előzetesen megrendelt turista térképre. Miután kirajzolódott a pálya 
a csapat kialakít(hat)ja saját stratégiáját. Ugyanis a különböző objektumok megtalálásával és 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!)

október 16-18. (p.-v.) AEFXXXV. Karancs - Medves MATT
Tájékozódási, stratégiai, teljesítménytúra jellegű csapatverseny. Egyéni stratégiától függő kötetlen pályabejárás. Cél: minél 
több kijelölt pontot megtalálni és a kapott feladatokat elvégezni.
Az útvonalat és az útvonalak mentén található pontok helyét a rajtnál közöljük a csapatokkal. Az útvonal a jelölt turistautakra 
épül! A bejárásra szánt útvonalat a csapatok szabadon választhatják meg az általuk kialakított stratégia szerint.
2O Szervezés alatt
K péntek 24.00 óra N 3300 Ft/fő  3 kb. 27-70 km, stratégiától függ  5 600-1700 m  L 20 óra
behijkmpqrstTUuv
Nevezés csak előzetesen! Határidő: október 7. Részletes feltételek és nevezés a www.tulelotura.hu rendezői 
honlapon!!! Térkép: Cartographia 8. számú Cserhát  (+ Karancs, Medves) 1:60000, 2013
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A MATT túlélőtúra nevezési díja tartalmazza a szervezést, a szállás költségeit, minden résztvevőnek 
oklevelet, kitűzőt, logózott pólót, továbbá a kijelölt pontokon meleg italt vagy levest, szombaton kiadós 
meleg vacsorát, vasárnap hideg reggelit teával és a külön ajándékokat.
Szállás a rajtnál, illetve a célnál azonos. A szállás pontos helyéről a www.tulelotura.hu honlapon lehet 
tájékozódni. Díjazás a célnál! 
Indulási feltételek: A MATT túrán csak az előre benevezett (nevezési lapot hiánytalanul kitöltve elküldött) és 
a nevezési díját előre (2800 Ft), vagy a helyszínen (3300 Ft) befizetett személy indulhat!
A túrán mindenki a saját felelősségére indul! Ezt a regisztrációnál írásban is közölnie kell!
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A csapat a startnál megkapja a menetlevelét, amire feljegyzésre kerül a start pontos ideje, ugyanis ekkortól 
indul a csapat rendelkezésére álló 20 óra menetidő (ekkor péntek éjjel van!). A csapatok külön - külön indul-
nak, kötetlen útvonalon járják be a pálya saját maguk által meghatározott részét, miközben próbálnak minél 
több objektumot megtalálni.
Némely objektumokon pontőrök teljesítenek majd szolgálatot. Akiknek az a dolguk, hogy a beérkezett csa-
patoknak 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)!
A 20 órányi menetidő letelte előtt a csapatoknak vissza kell érkezniük a bázisra, a korábbi start he-
lyére, és le kell adniuk a menetleveleiket. Azok a csapatok, akiknek nem sikerül szintidőn belül visszaé-
rkezniük a bázisra, büntetésképpen pontlevonást kapnak.
Célba érkezés után mindenki kap egy tál meleg (kiadós) vacsorát, és másnap (vasárnap) reggelig regener-
álódhat.
Éjszaka kiértékelésre kerülnek a leadott menetlevelek, amik alapján megszületik a végeredmény.
Vasárnap reggel a hivatalos eredményhirdetésen mindenki megkapja az oklevelét, egy kitűzőt és a jobbak 
külön díjakat is. A legvégén a győztes csapat megkapja a vándorserleget is, amit a következő túráiig a 
magáénak tudhat. 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.

Amit a túra adhat neked:
Meg tanulhatsz térképpel és iránytűvel tájékozódni egy ismeretlen helyen még éjszaka is.
Megismerheted azt az érzést, amikor eltévedsz! De azt is, amikor visszatalálsz az elvesztett útra.
Rájössz, hogy ennek a túrának a lényege nem a győzelem, hanem egy olyan élmény, amit a legjobb 
barátaiddal együtt, közösen élhetsz át.
Megismerhetsz más, hasonló érdeklődésű embereket, más-más 
intézményekből, az ország legkülönbözőbb helyeiről.
De talán a legizgalmasabb, hogy megismerheted saját magadat!
Mennyire vagy képes?
Mennyire vagy képes alkalmazkodni?
Mennyire vagy csapatember!
Mit jelent részének lenni egy csapatnak egy közös cél érdekében!
Egy ritka lehetőség mindezekre! Gondold át, és találd meg azt 
a 2-3 embert, akire rá mernéd bízni magad! 

Az aktuális MATT túlélőtúra részleteiről a www.tulelotura.hu honlapon tájékozódhatsz!
Mindenkinek sikeres túrázást kívánunk!
A Szervezők


