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Garmin Vérmókus
QR kódok helyei és útvonalleírás

A Garmin Vérmókus - 51 km / 1730 m D+ Szintideje 10ó futva, 20ó teljesítménytúraként. Ha a futó
szintidőből kicsúszol, automatikusan teljesítménytúrázóként értékel a rendszer, de a célban pontosan
ugyanazt kapod, nem különböztetjük meg a futóktól a TT-seket.
A RAJT:
Olvasd le a Szépjuhászné Büfé nagy oldalsó üvegén található RAJT feliratú QR kódot. Az ennek hatására
felugró weboldalon (engedélyezd a felugró ablakot) be kell írnod a nevezéskor kapott 6 számjegyű “Futó
azonosítót”. Itt egymás után több kódot is beírhatsz (beolvasás után), ha többen indultok egy telefonnal.
Ezzel automatikusan elindul az időmérés, úgyhogy javasoljuk, hogy ezt csak akkor tedd meg, amikor
mindennel készen állsz az indulásra.
A TELJESÍTÉS:
A rajt után a megadott sorrendben, az útvonalat követve fel kell keresned az ellenőrzőpontokat, és
mindenhol leolvasni a kihelyezett QR kódot (mindenhol a saját számkódodat beírni, ezek adják a
részidőidet), majd utolsónak a Szépjuhászné Büféhez visszaérve a CÉL feliratút. Ilyenkor a rendszer
automatikusan rögzíti a teljesítést, és bekerülsz az eredménylistába. Ha pontot hagysz ki, akkor a
teljesítésed nem lesz érvényes. Amennyiben több teljesítésed van, úgy többször is szerepelsz majd benne.
A QR KÓDOK:
Az útvonalon 8 db QR kódnál kell megadnod a “Futó azonosítót” a sikeres teljesítéshez.
1. QR kód: RAJT (a Szépjuhászné Büfé oldalsó nagy üvegén a RAJT feliratú kódot kell beolvasni.
Vigyázz, mert ott van mellette a CÉL is, az majd csak a végén kell)

2. QR kód: VADASPARK (2 km) Ahogy a parkolóba érve a sorompót átléped, veled szemben áll az
erdő fohásza tábla, aminek a hátoldalán van a QR kód. (Ha ezzel bármi történne, a sorompó
melletti erdészeti kerékpáros tájékoztató táblán szintén szerepel a kód)
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3. QR kód: KECSKE-HÁT FELÉ (5,4 km) A piros jelzésen egymással szemben két villanyoszlopon is
megtalálható a kód.

4. QR kód: NAGY-KOPASZ (12,5 km) A kilátó legfelső szintjén, a lépcsővel pont szemben találod a
kódot, rögtön, ahogy felérs. (a pót kód balra, térdmagasságban)

5. QR kód: ILONA-LAK (19 km) A házzal szemben állva a bal oldali pick-nick asztal oldalán. Pót kód
a ház előtti gerendék közül a bal oldalin.
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6. QR kód: ZSÍROS-HEGY (28,5 km) A Muflon itató előtti két "bélyegzőhely turistajellel" (OKT) ellátott
fán vannak a kódok.

www.runaway.hu

4
7. QR kód: KÁLVÁRIA-HEGY (36,3 km) A csúcson a három kereszt mellett találod a kódokat. A fő
kód a FA kereszte előtti, a pót kód a fa kereszt mögötti bokor törzsén van.

8. QR kód: HÁRMASHATÁR-HEGY (40,8 km) A turistaház előtti tájékoztató tábla lábán található a
főkód, míg a pót kód a sarkon a kamerával felszerelt villanyoszlopon.
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9. QR kód: NAGY-RÉT (45,5 km): a fittness eszközök melletti 6 lábú tájékoztató tábla tetején, de
belülről felszerelve. A pót kód mellette a villanyoszlop kevésbé látható oldalán

10. QR kód: CÉL
A RAJT kódja mellett, az ablak másik sarkában :) Gratulálunk <3
AZ ÚTVONAL:
Javasoljuk, hogy töltsétek le az útvonalat egy arra alkalmas eszközre, például órára, vagy okostelefonra az
ingyenes Locus Map programba:
https://www.alltrails.com/explore/map/vermokus-2022-e5841df?u=m
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