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A Negyvenegyedik Túlélőverseny szabályai 

Középhalál 

 

 

Kedves Túrázók! 

 

Örömmel üdvözlünk benneteket a Negyvenegyedik (Állati) Túlélőverseny résztvevői között!  

 

A Túlélőversenyek általános szabályai, fogalmai, melyek a Terepmesterek weblapján (tuleloverseny.hu) 
olvashatók, alapvetően most is érvényesek. Remélhetőleg minden túlélni készülő csapat magába szívta 
(esetleg ki is nyomtatta és magával hozta), verseny közben pedig folyamatosan betartja ezeket az alapvető 
tudni- és betartanivalókat. 

Ám e versenyen jó néhány új fogalom is bevezetésre kerül, melyek itt-ott felül is írják az általános 
szabályokat! Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassátok el és értelmezzétek a következőket, még a busz 
melegében, kényelmében, fényében, és persze a saját túlélő érdeketekben. 

A következőkben azokat a szabályokat ismertetjük tehát, amelyek speciálisan a Negyvenegyedik 
Túlélőversenyre vonatkoznak, csak most és itt, azaz 2017. május 26-án estétől május 28-án estéig, odakint 
a Terepen érvényesek. 

Először is leszögezzük, melyek azok a szabályok, amelyek változatlanok, mik azok a jellemzők, amelyekben 
ez az Állati Túlélőverseny éppen olyan, mint a korábbi (nem ennyire Állati) Túlélőversenyek. 
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Hagyományos 

A csapatoknak most is be kell járniuk egy kb. 10 mérföld átmérőjű terepet, és az ott általunk megjelölt tereppontok 

közül minél többet fel kell keresniük (ám a tereppontok felkeresésének sorrendje olykor nem mindegy, amint azt a 
később ismertetendő speciális szabályok rögzítik). Az egyes tereppontokhoz kérdések tartoznak, amelyekre csak a 

helyszínre érve, azt alaposan megfigyelve, megvizsgálva tudtok válaszolni. A válaszok a legtöbb esetben 
négyválasztósak, kisebb részben kiegészítendők a terepen talált információ alapján.  

A kérdéseket és a lehetséges válaszokat, a tereppontok leírását, a stafik és bonusok rejtekhelyét szokásos módon egy 
feladatfüzetben gyűjtöttük össze. Ez a füzet a verseny jellegének megfelelően a Dzsungel Könyve nevet viseli. A 

Dzsungel Könyvét és az egyéb kiegészítő információkat a csapatok a terepen, a buszból való kiszálláskor kapják meg. 

Minden terepponton meg kell keresnetek az ott elrejtett stafétuszt, és ki kell cserélni a csapatnál levő stafétuszra. (Az 

első stafétuszt a startnál kapjátok meg, az utolsót le kell adni a célban.) A kérdésre adott választ és a staficsere adatait 
azonnal rögzíteni kell a csapat Vadásznaplójában. Vigyázat, az összes tereppont és az összes stafi száma 
háromjegyű! Erre ügyeljetek a könyveléskor! Ha nem találjátok a stafit, az általános szabályoknak megfelelően 
fotostafétuszt kell készíteni, és ezt sms-ben meg kell írni a terepmestereknek. 

A csapat által érintett tereppont csak akkor érvényes, ha a Vadásznaplóban szerepő válasz helyes, és a csapat a 

szabályoknak megfelelően stafétuszt is cserélt (illetve ha elfogadtuk a helyszínen készített fotostafétuszt). Ez azért 
fontos, mert a később ismertetendő bonyolultabb Állati Küldetések az egyes tereppontok érintésére és teljesítésére 

épülnek – ha a terepponti válasz hibás, vagy a staficsere elmaradt, a tereppontot tartalmazó Állati Küldetés is 
érvénytelen lesz! 

A stafétuszrendszer az általános túlélési gyakorlatnak megfelelően működik. A fotostafétuszok elfogadásának 
alapfeltétele, hogy azok a verseny utáni kedd éjfélig megérkeznek a terepmester@tuleloverseny.hu címre, képenként a 
csapat és a tereppont azonosítójával. 

Minden eredetileg kihelyezett stafétusz a sorszáma mellett tereptani kérdést is rejt. E kérdéseket a Vadásznapló 

megfelelő oldalaira írjátok fel (hiszen a stafétusztól hamarosan megváltok), ugyancsak ott rögzítsétek az időközben 
meglelt válaszokat is. Minden helyes válasz +5 pontot, minden hibás, blöffnek tekinthető rossz válasz –5 pontot ér. Az e 
füzetben később közölt táblázat értelmében az összesített terepponti érték a Bagoly készségértékéhez járul hozzá. 
Figyelem, a blöffért járó negatív pontérték csökkenti a Bagoly készségszintet!   

mailto:fotostafi@terepmester.hu
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A tereppontokon bonusokat is elrejtettünk. Ezt az adott kategória elsőként odaérő csapata szerezheti meg. A Nagyhalál 
bonusai fekete, a Kis- és Középhalál közös bonusai kék szigetelőszalagba vannak csavarva, a Kishalál és Középhalál 

kategória versenyzői közös Bonus-állományra vadásznak! A begyűjtött Bonusok pontértéke a későbbi táblázat szerint, a 
szokásostól eltérő számítással, nem abszolút módon, hanem a többi csapat teljesítményéhez relatíven mérten járul majd 
a csapat Túlélési Potenciáljához, az Első Fecske készségértékén keresztül. 

A terepmesterek ezúttal is járják a terepet, a velük való találkozás továbbra is pontokat fial a csapatoknak.  

Nyilvántartjuk az Életerőt is – ennek értékét a csapat tétlensége csökkenti. Nagyon lusta csapatok esetében az Életerő 

akár nullára is csökkenhet – és innen nincs feltámadás. Részletek később. 

 

Állati 

Mindeddig minden olyan, mint a korábbi túlélőversenyeken. De már ezeket a szokásos túlélő kellékeket is érinti a 
verseny Állati jellege: a pontozás és kiértékelés módszere alapvetően megváltozott (lásd később). 

Az egyes tereppontokat korábban Szépségükkel és Nehézségükkel jellemeztük. Ezek a jellemzők most is megvannak, 

értékük tipikusan 1 és 5 között változik, extra szép helyen a Szépség a 15 pontot is elérheti. Ehhez most egy harmadik 
jellemző járul, a tereppont Láthatósága (1 és 10 között), ez egyrészt a kérdésben szereplő objektum, másrészt a stafi 

rejtekhelyének láthatóságára vonatkozik. Korábban a Szépség és Nehézség pontértékének összege határozta meg a 
terepponton szerezhető pontszámot. Ezúttal azonban a háromféle jellemző (Szépség, Nehézség és Láthatóság) külön-
külön halmozódik, hiszen mindegyik más Állati Készséghez kapcsolódik – a részleteket lásd később. 

Fontos, hogy ezeknek az adatoknak a könyvelésével nektek nem kell foglalkoznotok – a verseny után a csapatok 

Vadásznaplóinak elektronikus kiértékelése során mindezeket a jellemzőket automatikusan kiértékeljük. 

Ha egy csapat csak egyszerűen túrázik a terepen, sorra felkeresve az útjába eső tereppontokat (feltéve, hogy megtalálja 
őket), nem foglalkozva a jelen szabályban később bemutatott furmányosabb Állatságokkal, akkor a teljesített tereppontok 
fenti jellemzői automatikusan halmozódnak, és még az is lehet, hogy a csapat pusztán e prózai úton teljesíteni tudja a 
túlélés kritériumát.  

Ahhoz azonban, hogy a puszta túlélésen túllépve Túlélési Potenciálotokat jelentősebb mértékben növeljétek, netán a 
kategória élmezőnyében végezzetek, természetesen nem elég a puszta séta a terepen: egyéb Állati Készségeiteket is 

kamatoztatni kell. 
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Életerő 

Az állatok lételeme a táplálkozás; ez az Életerő fő forrása. A túlélők túléléséhez tereppontokat kell falni – amelyik csapat 
ezt nem teszi szorgalmasan, előbb-utóbb Éhen-Hal. Ha a csapat 3 órán keresztül nem teljesít tereppontot, Éhezés 
következik be, ami az Életerőt értelemszerűen csökkenti. Sőt, ha ezután is folytatódik az éhínség, akkor Minősített 
Éhezés esete forog fenn: az állat állapota fokozottan, óránként, tovább romlik. Étkezés (azaz tereppont teljesítése) 
esetén az Életerő megmarad az aktuális szinten, és újra 3 óra áll rendelkezésre, hogy gondoskodjunk az állapot 
fenntartásáról. Minden egyes éhezési fokozat (az Éhen-Hal készségérték formájában nyilvántartva) a Túlélési Potenciál 
10%-os csökkenésével jár a végelszámoláskor. Így annak a csapatnak, amely 12 órán keresztül egyetlen tereppontot 
sem teljesít, életereje eléri a nullát, és a szó szoros értelmében Éhen-Hal. Innen pedig nincs feltámadás...  

Az egyes csapatok különböző időpontokban szállnak ki a buszokból. Az egységes értékelés kedvéért ezért az Életerő 
csökkenésének mérése minden csapat esetén a buszból kiszállás pillanatában (kb. péntek este 23:00 körül) kezdődik, 
ezt az időpontot a Vadásznaplóban nulladik tereppontként bejegyezzük. Ezért legelőször kb. szombaton 2:00 körül 

következhet be az éhezés, előtte nem. Azaz ekkorra már érdemes legalább egy tereppontot teljesíteni! 

Extra ajánlat kiránduló hajlamú, szelíd túlélőknek 

Vannak, akik nem akarnak részt venni az evolúció könyörtelen küzdelmeiben, és legszívesebben kibújnának a 
Farkastörvények (lásd később) alól – egyszerűen csak élvezni szeretnék az életet, gyönyörködni a tájban, a 

növényekben és az Állatokban. Nekik azt ajánljuk, feltétlenül keressék fel (lehetőleg nappal) az alább felsorolt 
tereppontokat – nem fogják megbánni! 

KK: 254, 155, 184, 233, 041, 206, 249, 093, 030, 042, 076  

Utolsó és Utolsó Utáni Segítség 

Ha a csapat a Túlélési Feladat kapcsán kilátástalan helyzetbe kerül, vagy fizikailag menthetetlenül eltéved, akkor sms-
ben segítség kérhető a következő telefonszámon: +36/20/5670999. (Telefonhívással is lehet próbálkozni, de a Terepen 

a Térerő ritkább madár, mint a Fehér Holló!) Az Utolsó Segítség keretében absztrakt iránymutatást közlünk a szabályok 
értelmezésével kapcsolatosan, melyekkel közelebb kerülhettek a Túlélési Feladat megértéséhez. Az Utolsó Segítség 
szombat reggel 6:00 előtt nem elérhető. Az Utolsó Segítség árát a Hal-Ló tartja nyilván, ezt később részletezzük. 

Ha a Feladat kapcsán igénybe vett iránymutatás sem volt elegendő, akkor részletesebb, konkrétabb segítséget is 
kérhettek, további levonásáért cserébe. Ez a szolgáltatás szombat reggel 9:00-tól kérhető, feltétele az Utolsó 
Segítség előzetes igénybevétele. Az Utolsó Utáni Segítség árát is a Hal-Ló tartja nyilván, ezt később részletezzük. 
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Rendkívüli segítség, Feladás, Közérdekű bejelentés 

Baleset, vadászat észlelése vagy más közvetlen veszélyhelyzet vagy közérdekú információ esetén küldjetek sms-t  
ugyanerre a +36/20/5670999 telefonszámra, és próbáljatok közvetlenül fel is hívni bennünket ezen a számon (hátha 

sikerül)! Minden más esetben elég sms-t küldeni (egyebek között azért, hogy az információnak írott nyoma maradjon)! 
Nevezetesen ugyanerre a számra küldött sms-ben jelezzétek a fotostafétusz készítését, valamint a verseny esetleges 
feladását is. Az utóbbi esetben a feladást írjátok meg a +36/20/5670999 számra is. 

 

Befutó 

A befutó a Kishalál és a Középhalál kategória résztvevőinek május 27-én, szombaton délután, a Nagyhalál kategória 
résztvevőinek pedig május 28-án, vasárnap délután lesz, a Terepen, a Dzsungel Könyvében megadott időszakban és 
konkrét helyen. A bejelentkezés, a Vadásznaplók címlapjának kitöltése, aláírása, a Vadásznapló leadása, a bonusok 
bemutatása, az utolsó stafétusz átadása a szokásos módon történik. Két változás történt: a Vadásznapló címlapján az 
egyes begyűjtött bonusok sorszámát nem kell jeleznetek (bent a Vadásznaplóban, a megtalálás eseményekor igen!), 
csak a bonusok teljes számát. A fotostafétuszokat pedig nem a célban kell áttölteni a terepmesterek számítógépébe  
(ez olykor sok időt vett igénybe), hanem a versenyt követő napokban kell e-mailben elküldeni a 
terepmester@tuleloverseny.hu címre. Végső határidő május 30. kedd éjfél. Az ezután beérkező fotostafikat nem 

vesszük figyelembe, úgy tekintjük, hogy a csapat nem járt az adott terepponton, és nem teljesítette. 

A befutónál a Vadásznapló leadása után a csapattagok megkeresik a buszban hagyott váltóruhájukat és cipőjüket, 
átöltöznek, majd elfogyaszthatják a cél közelében felszolgált meleg ételt és sört. Utána felszállhatnak a Hazabuszba. A 

busz megtelte után indul Budapestre. A legutolsó busz megvárja a Dzsungel Könyvében megnevezett befutási határidőt 
(és még tíz percet), és akkor indul haza. Az utolsó busz várható érkezési ideje 23 óra. 

 

 

A fenti általános és elemi tudnivalók után most következnek az Állati Túlélőverseny specifikumát 
jelentő Farkastörvények.  

mailto:fotostafetusz@tuleloverseny.hu
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FIGYELEM! Az Erdőben farkastörvények uralkodnak!! 

Meg hangyatörvények, mókustörvények, denevértörvények, stb. 

Más és más tulajdonságok és készségek előnyösek a földön, a levegőben, az éjszakában, a tűző napon, a fagyban, a 
sziklákon, a mocsárban, a vízben, a susnyában, stb. Márpedig: az Erdő sokrétű… [Meg sokfájú is, sőt az aktuális Terep 
még többek között sokkövű és sokforrású is.] 

Csak az éli túl sikeresen ezen körülményeket, aki jól alkalmazkodik a helyi körülményekhez és törvényekhez. Az igazán 
potens Túlélőkben ötvöződnek az erdő natív és betolakodó túlélőinek a túléléshez szükséges legelőnyösebb 
tulajdonságai. Mi több, ezen tulajdonságok erősítik is egymást, így a szerteágazóbb képességű példányok még nagyobb 
eséllyel indulnak a küzdelemben. Előfordul, hogy sok lúd disznót győz – ez talán nem is olyan ritka, mint a fehér holló… 
De, ha ezt bagoly mondja verébnek, akkor a tűző napsütésben nem sokat érnek e szavak – s ez rávilágít a képességek 
mércéjére; hiszen nem árt ismerni az adott Készség értékét az adott kontextusban. Mivel egy fenékkel nem lehet 
végtelenül sok lovat megülni, ezért a lúdnak (ha elég kövér…) néha önmagában is van esélye disznók között, és így az 
Állati Túlélőverseny színterén is – kérdés persze, hogy mire… 

Az alábbiakban ebben segítünk eligazodni. 

Állati Készség, Küldetés, Túlélési Potenciál (= rangsor) 

Ezen a Túlélőversenyen bizonyos Állati Készségek által inspirált Küldetések teljesítésével bizonyíthatjátok, hogy 

megvan bennetek a szükséges mértékű Túlélési Potenciál. A Küldetéseket magatok választhatjátok a következőkben 
részletezett széles spektrumból. 

Minthogy a fajok túlélő tulajdonságai erősítik is egymást, így minél szélesebb spektrumban tükrözitek ezeket a túlélő 
készségeket, annál nagyobb az esélyetek arra, hogy a természetes és mesterséges kiválasztódás értékelésekor a 
rangsor elejére kerüljetek! 

További fontos információ az Erdőről, hogy éjszaka időszakban más Állati Készségek jutnak könnyebben érvényre, mint 
nappal – mint ahogy a valódi farkastörvények is bagoly-, kígyó- és denevértörvényekké transzformálódnak ilyenkor. Az 
Éjszaka minden este 22:00-kor kezdődik és hajnali 04:00-ig tart. 

Egyes Állati Készségek a verseny során csökkenhetnek is, akár a nulláig – és mivel nullával szorozni 
az Állati Álmoskönyvek szerint nem sok pozitív hozadékkal jár, az óvatlan csapat szorzatként számolt Túlélési 
Potenciálja (más irányú kiváló teljesítése ellenére) könnyen lenullázódhat.   
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Megjegyzés: 

 A tereppontok a verseny során csak egyszer kereshetők fel, pontosabban csak az első látogatásakor (azaz a 

stafétusz cseréjekor) számíthatnak érvényesnek! 

 Egy teljesített Tereppont több különböző Küldetésben is figyelembe vehető, amennyiben a Küldetés feltételei 
teljesülnek rá. 

 

De mik is ezek a Küldetések?  

Nos, több fajta Küldetéssel is találkozhattok; elöljáróban íme a főbb típusok: 

 Terepponti érték alapú: a teljesített tereppontokhoz tartozó értékek (Szépség, Nehézség, stb.) összegei 
alapján kalkuláltak, ide tartoznak a Bonusok és a Terepmesteri találkozás pontszámai is 

 TerepTipp és TerepTan játékok eredményeiből származók 

 Kombináció alapú: megadott N db tereppontból néhányat (K db-ot, akár az összeset) fel kell keresni 

 Trekk alapú: a Küldetésben megadott néhány tereppontot adott sorrendben kell teljesíteni és/vagy közben 
más tereppont teljesítése nem megengedett („exkluzivitás”), esetleg időkorlát is van a teljesítésre 

A Küldetések teljesítése természetesen jutalommal jár: így lehet növelni az adott Állati Készség szintjét, a Küldetések 
előre meghatározott növekmény-értékével. Összesen 149 db Küldetést adunk majd meg, melyek teljesítése 33 féle Állati 
Készség növeléséhez járul hozzá. 

Olyan speciális Küldetésekkel is találkozhattok, amelyek nem sorolhatók a fenti típusokba – ezeket külön jelezzük, és 

ismertetjük még e szabályzatban.  

Ugyanahhoz az Állathoz több Küldetés is kapcsolódhat – ezek között nincs átlapolás (azaz közös tereppont). Ezeket a 
Küldetéseket számokkal különböztetjük meg: pl. Róka_01 – Róka_21 (és persze közte az összes többi szám). Ezen 
Küldetések külön-külön történő teljesítése ugyanazt az Állati Készséget növeli (vagy csökkenti). 

Előfordulhat, hogy egy Küldetésnek több lehetséges teljesítési szintjét is megadjuk. Ilyen esetben a nagyobb 
(abszolút)értékű teljesítést számítjuk az eredménybe.  
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Mivel egy Állati Túlélőversenyen minden Állati, ezért a bevezetőben leírt hagyományos túlélő attribútumok (Szépség, 
Nehézség, Láthatóság), valamint a korábban az eredményhez egyszerűen hozzáadódó egyéb hozamok (Bonusok, 
Tereptan, Terepmesteri találkozás, Tippjáték) és büntetések (Utolsó és Utolsó utáni segítségért járó levonás, Életerő 
csökkenése) is úgy jelennek meg, mint egy vonatkozó Állati Készség növekedése vagy csökkenése. Ezzel az a 

szokatlan vonás is együtt jár, hogy pl. igen sok bonus begyűjtése nem jelenti automatikusan a sok bonuspont 
hozzáadását a terepponti eredményekhez – a bonusokkal beszerezhető pontszám bizonyos értelemben telítődik, mint az 
a következő részletező táblázatokból kiderül. 

 

 

És hogy ki a legpotensebb Túlélő? A képlet egyszerű: CSAK A SZORZAT SZÁMÍT! 

A Negyvenegyedik Túlélőverseny sajátossága, hogy a rangsor alapjául szolgáló végső 
pontszámot (Túlélési Potenciált) az egyes Állati Készségekben elért értékek szorzata adja – 

és semmi más.  

Mivel szorzatot számolunk, ezért kezdetben minden Állati Készség értéke = 1.  

 

 

Ebben a füzetben először néhány értelmező példát mutatunk, részletes magyarázattal, később a 
Negyvenegyedik Túlélőverseny tényleges, speciális küldetéseit találhatjátokmeg  a szabályok között, majd pedig 
ezen füzet végén a többi (tipikusan a Trekk-alapú) küldetés teljes listáját is megadjuk, hogy legyen időtök még a 
buszon értelmezni a feladatot. E füzetben található a térképek egy része is. A kiszálláskor kapjátok meg a 
Dzsungel Könyvét, amely az egyes tereppontok részletes leírása mellett a többi térképet is tartalmazza.  
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Szemléltető példa  

(csupán illusztráció, ezek még NEM a Negyvenegyedik Túlélőverseny tényleges Küldetései!),  
érdemes alaposan tanulmányozni! 
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A Küldetések jellemzői és specifikációja 

 

Minden Küldetés leírásánál megadjuk, hogy a hozzá tartozó tereppontokat milyen módon kell teljesíteni a jutalom 
készség-értékért. Később azt is ismertetjük, hogyan lehet megtalálni az egyes küldetésekhez tartozó tereppontokat. 

Vegyük észre, hogy a fent vázolt jellemzők (Kombináció, Trekk, stb.) valójában egymástól független előírások, így 
egymással kombinálva is alkalmazhatók! Így tehát, az alábbi Küldetés-Jellemzők mentén fogjuk specifikálni a 
Küldetéseket, az adott néhány tereppontra vonatkozóan: 

 

 Kombináció: A felsorolt tereppontok közül hányat kell teljesíteni (K/N db). Alapértelmezés: mindet kell. 

 Irányítottság: Kiköthetjük a tereppontok felkeresési sorrendjét. Alapértelmezés: nincs irányítottság. Viszont, azt 
is megadhatjuk, hogy mindkét irányú sorrendiség érvényes (oda vagy vissza, de keveredve nem). 

 Exkluzivitás: Előírhatjuk, hogy az adott Küldetésben szereplő pontok teljesítése közben a csapat nem érinthet 
és nem teljesíthet más, a Küldetésen kívüli tereppontot, különben a Küldetés érvénytelen lesz. (De a felsorolt 
pontok tetszőleges sorrendben teljesíthetők, ha nincs irányítottság megadva.) Alapértelmezés: nem exkluzív a 
tereppont-halmaz. 

 Időlimit: A Küldetést érvényesen megvalósító első és utolsó tereppont teljesítési időpontjai közt eltelt maximális 
idő is lehet előírt. Előfordul abszolút időkorlát is. Alapértelmezés: nincs időbeli korlát. 

o Technikai közlemény: a Kidobást (a buszból való kiszállást) a 0. terepponttal írjuk le, teljesítése 

időpontjának pedig a tényleges kidobási időpontot tekintjük, melyet a Kidobáskor a Vadásznapló 
nulladik bejegyzéseként közlünk a csapatokkal. 

 
Ezen jellemzőkkel definiáljuk tehát a Küldetéseket, így ezek mentén adódik, hogy milyen taktikával érdemes teljesíteni a 
tereppontokat, a sikeres Küldetésekért jutalmul járó Készségpontokért. Adott esetben akár egyetlen kijelölt tereppont 
puszta teljesítése is lehet egy Küldetés – ilyenkor feltételezhető, hogy egy különleges tereppontról van szó, bármi miatt is 
legyen különleges… 
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Előfordul, hogy egy kombinációs küldetésnek több lehetséges teljesítési szintjét is megadjuk (különböző K1, K2, stb. 
értékekre). Ilyen esetben a nagyobb (abszolút)értékű teljesítést számítjuk az eredménybe. 

Az is előfordulhat viszont, hogy két nagyon hasonló küldetés csak az Időlimitben tér el, de ez mégsem egy magasabb 
értékű szintként jelenik meg, hanem (éppen a sebesség-előírás okán) különböző állati képességet is tükröz (pl. a 
Méhecske és a Gepárd is bejárhatja ugyanazokat a pontokat, de micsoda különbség van a sebességük között...) – 
ilyenkor természetesen (ha az Időlimit is teljesült), mindkét Küldetés értékét jóváírjuk a megfelelő Állati Készségnél. 

A Küldetéseket táblázatos formában, soronként adjuk meg, felsorolva a kapcsolódó Állatot, a jutalmul járó Készség-
értéket, a teljesítéshez szükséges tereppontokat, valamint az előzőekben bevezetett fogalmakkal specifikáljuk a 
Küldetések jellemzőit. Az egyazon Küldetés esetlegesen különböző teljesítési szintjeit betűjelzéssel különböztetjük meg. 
(Ismétlés: ezen szintek közül csak az egyik lehet figyelembe véve.)  
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Következzen néhány értelmező példa a Küldetések megadására.  

 

Figyelem! Ezek még kizárólag illusztrációként szolgálnak, NEM a 41. Túlélőverseny valódi küldetései, viszont 
reprezentálják az Küldetések összes Jellemzőjét, néhány lehetséges kombinálásukkal. Itt még leírjuk a részletes 
értelmezést is, de a tényleges Küldetések megadásánál majd csak a rövidített leírást alkalmazzuk. 
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Állati Készségek ismertetése 

 

Mint az az eddigiekből kiderült, a Negyvenegyedik Túlélőversenyen sok múlik a túlélő készségeinken. Így tehát fontos 
megismerni a releváns Állati Készségeket, hiszen az ezekben elért teljesítményből számítjuk a csapatok Túlélési 
Potenciálját. Az alábbiakban jellemezzük azon Állatokat, amelyek készségeit mérjük, illetve amelyekkel a csapatok 
bizonyíthatják magas fokú azonosulásukat. 

Figyelem! Ugyan kézenfekvő lenne az Állatok besorolása pl. a jól ismert növényevő–mindenevő–húsevő–csúcsragadozó 
kategóriarendszerbe, ám kutatásaink során a tapasztalatok azt mutatták, hogy az Erdő valósága nem pont ennek felel 
meg. A túlélés szempontjából nem az dönt, hogy a faj egysejtű, gerinces, növényevő vagy épp ragadozó-e. A 
növényevők között is vannak igen életrevaló, csibész fajok, melyektől érdemes tanulni, akár egy csúcsragadozónak is, 
míg egy gejzírben élő egysejtű is bírhat kimagasló túlélő képességekkel. Ezért nem ezen dimenziók mentén határoztuk 
meg az egyes állati tulajdonságokkal párhuzamba állított Küldetések értékét, hanem a teljesítésükhöz szükséges idő, 
információ, vagy következtetési affinitás (avagy a Negyvenegyedik érzék) igénye alapján. Vagy épp a Terepmester-
törvények szerint... :) Így aztán megkülönböztetünk Speci-Állatokat, Összeszáml-Állatokat, Trivi-Állatokat, Rafin-
Állatokat, Deriv-Állatokat és Absztrah-Állatokat. Ezen kategóriák mentén ismertetjük az Állati Képességeket, melyek 

a Küldetésekkel szándékaink szerint érzékelhető összefüggésben állnak. 

Az állatok leírásai nincsenek szó szerint felhasználva a Küldetésekben, az érvényes túléléshez akár teljesen figyelmen 
kívül is hagyhatók, inkább csak az állati (jó) élmény fokozását célozzák. Ám ha mégis figyelmesen elolvassátok a 
szavakat, és netán a „sorok között” is olvastok, akkor némi „aha-élményetek” lehet majd a Terepen... A táblázatok 
megértése viszont nélkülözhetetlen a feladat tudatos teljesítéséhez! 
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Speci-Állatok 

A Speci-Állatok küldetései a hagyományos túlélőversenyek bizonyos pontszerzési lehetőségeinek megfelelő Állati 
Készségeket kívánnak meg. 

 Első Fecske: Először ér oda mindenhova, a többiek csak utána loholnak. Kedvenc elesége a Bonus. 

Gyomormérete azonban véges, Készségszintje tehát nem nő az elfogyasztott bonusok számával arányosan, 
hanem egy idő után telítésbe megy át. Ráadásul – mivel a fecskék társas állatok – ez az érték a többi csapat 
által megszerzett bonusok számától és értékétől is függ. Részletek a Küldetéslista táblázatában (ebben a 
füzetben). 

 Bagoly: Könyvtári állat, így a Tereptani Kérdések sem okoznak neki fejtörést. A blöffölő Bagoly külön alfaj, 

gondolkodás és megfigyelés helyett a kisujjából szopja a megfejtést (izé, van a bagolynak kisujja?) – ezért nem 
csoda, hogy Készségszintje minden blöffel csökken...  

 Sörélesztő-Baktérium: Ez az állat Terepmesterekkel találkozik (vajon miért jutott eszünkbe erről a sör?) – itt 
csak naponta egyszer, a Terepmesteri találkozás általános szabályai szerint. 

 Béka: Jósló képességekkel rendelkezik – akár időjárást, akár a Terep helyszínét illetően. A Túlélőversenyt 
megelőző TippJátékban bizonyíthattátok Béka-képességeiteket; a Terepen már nem találkoztok vele. 

 Éhen-Hal: Egész élete az evésről szól. Ha a csapat nem eszik (tereppontot), ő is Éhezik. Az Éhen-Hal mint 
küldetés – szemben az összes többivel – többször is teljesíthető. Ezért ha az Éhen-Hal továbbra sem eszik, 

előbb-utóbb – nevéhez hűen – éhenhal. Vele a csapat is.  

 Hal-Ló: a csapat telefonjaiban tanyázik. Kétségbeesett telefonbetyár-állat. Terepmestereket zaklató sms-t 
küldözget hétvégén, némi Utolsó vagy Utolsó Utáni Segítség reményében. Aztán még ő csodálkozik. Vigyázat, 
a Hal-Ló parazita: működése más Állati Készségeket is csökkent! 

Megjegyzések a parazita állatokról: 

Az Utolsó Segítség szolgáltatás igénybe vétele a saját Hal-Ló értéke mellett még további 1 O-Rigó és 1 Páva 
Készségpontba kerül! Az Utolsó Utáni Segítség pedig a saját Hal-Ló értéke mellett további 1 Zerge Készségpont 
levonásával is jár. Így előfordulhat, hogy ezek a Készségpontok, és ezzel együtt a szorzat (a Túlélési Potenciál) is 
lenullázódnak! (Emlékeztető: minden Készség kezdeti értéke = 1.) Természetesen az ezekhez az állatokhoz tartozó 
Küldetések teljesítésével a Készségpontok növelhetők, ismét pozitívvá tehetők, és így a túlélés is elérhető. 
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A Speci-Állatok küldetéseinek formális teljesítési kritériumai az alábbi táblázatokban láthatók: 
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Összeszáml-Állatok 

Az Összeszáml-Állatok küldetései a tereppontok bizonyos értékeit (Szépség, Nehézség, Láthatóság) számolják.  

 Páva: A Szépség a mindene. 

 Csótány: Szívós Túlélő. Atomtámadás ellen is véd. Nincs az a Nehéz körülmény, ami kifogna rajta.. 

 Kopó: Kiváló szimata van, aminek segítségével a legeldugottabb, legkevésbé látható helyeken, akár a 
legsűrűbb dzsindzsában is képes rátalálni az áldozatra, vagy épp egy tűre a szénakazalban. 

 Denevér: Szimat helyett ultrahanggal tájékozódik, így a sötét éjszakában is megtalálja szinte láthatatlan 

kiszemelt célpontját. 
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Megjegyzés: ha egy tereppont nincs felsorolva egyetlen (trekk alapú) küldetéshez sem, érdemes majd emlékezni ezekre 
a terepponti érték alapú Összeszáml-Állatokra is, melyekhez minden tereppont teljesítése hozzájárul, ezért ezeket is 
érdemes lehet meglátogatni! 

Trivi-Állatok 

 
Ezen csoportba a túlélni vágyók számára legegyszerűbben teljesíthető képességekkel megáldott fajokat soroltuk, ennek 
megfelelően nem is az ezekhez tartozó Küldetések érnek a legtöbbet: 

 Jegesmedve: Sarkvidéki, magányos állat. Ha vele találkozol, tuti, hogy a Terep csücskében vagy. Cserébe, 

előfordulási helyei kiváló referenciapontok, a tájékozódási rendszerek alapjai. 

 O-Rigó: Önző állat; magát és fészkét helyezi a középpontba. Kiemelendő a koordinációs adottsága. Fészkében 
kakukktojásként stafétuszt tart, így a legvadabb ravaszságok is innen röppennek ki. 

 Méhecske: Szorgalmas állat, mely egy behatárolt területet kiszemelve leszüreteli az ott elérhető betevő 

állományt. 

 Gepárd: Behatárolt vadászterületén szélsebesen képes becserkészni kiszemelt zsákmányait, de csak 
korlátozott ideig képes fenntartani csúcsteljesítményét. 

 Sáska: Amerre csak jár (itt: tereppontokat érintő, adott szakaszokon), mindent letarol. 

 Postagalamb: Betanított állat; specialitása, hogy távoli pontokból is hazatalál. 

 VérGalamb avagy FedEX: A Postagalamb modern, sugárhajtású verziója. „Másnap 10:30-ra odaér, bárhol is 

legyen az ott”. ” – itt azért figyelembe vesszük a feladási időpontot is… Viszont a sima postagalambbal 
ellentétben, ő más csomagokat is kiszállíthat útközben. 

 Zerge: Hegyi állat. Kiválóan képes lejönni a domboldalakon. Felmenni meg különösen. 

 Gyík: Köveken és sziklákon sütkérezik. 

 Zebra: Csíkos állat. De lehet, hogy épp csak a rács mögött áll, amikor nézed... 

 Vaddisznó: Mindent megeszik, amit elé szórnak vagy halmoznak... 

 Hal: Nem örökölte a Zoxi-géneket, hanem a vízbül veszi ki. 
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Rafin-Állatok 

 
A Rafin-Állatok csoportjában is viszonylag egyszerű, de esetenként újszerű képességek jellemzik a fajokat; egy veterán 
Túlélő számára nem okozhat problémát ezen képességekről tanúbizonyságot tenni. 
 

 Sas: Sasszeme van. Madártávlatból (referencia-térképelemei alapján) tájékozódik igazán jól; képes a magasból 
is kiszúrni és célba venni egy nyulat. Sőt, ha szerencséje van, akár egy pockot is. Stafit is. 

 Szentjánosbogár: Alapvetően éjszakai állat, de azért nappal is rá lehet találni.  Fő faja fotonokat képes 

kibocsátani. Modern alfaja (korunk normáinak megfelelően) alacsony kibocsátási értékkel rendelkezik, csupán 
visszaveri a fotonokat. 

 Kérész: Viszonylag rövid életű állat. A faj túlélése érdekében az egyedeknek hamar kell cselekedniük. 

 Sarki Róka (Fox Antarctica): Ravasz rókalány, mellesleg veterán bajnok túlélő. Annyira egyedi, hogy ő még a 

Jegesmedvék által keretezett terepen túlra is eljutott. Persze nem gyalog ment… 

 VándorHernyó: Több sze(re)lvényből álló vándorállat. Kedvenc lakóhelyei, mint végállomások között ingázik. 

 

Deriv-Állatok 
 
A Deriv-Állatok az eddigieknél fejlettebb idegrendszerűek, így képesek a világ mélyebb összefüggéseit is felfedezni, és 
ezáltal a faj hatékonyságát nagyban növelni:  
 

 Hiéna: Lesipuskás állat, kedvenc zsákmánya a lepattanó: egyéb állatok által levadászott zsákmányok 
dögevője. 

 Róka: Tanulékony, ravasz állat. Talán nem is kettő, hanem négy agyfélteke van. 

 Dögkeselyű: olyan ragadozó madár, mely részben a korábban elejtett áldozatai emléke alapján választja ki  

új zsákmányát. 
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Absztrah-Állatok 

 
Ezen csoport fajai elvontabbak, különlegesek, mint ahogy a velük való azonosulás értéke is…  
 

 Fehér Holló: Nagyon ritka jelenség. Talán csak a mesében létezik. 

 Bélféreg: Élősködő, a gazdaállatnak potenciálcsökkenést okozó parazita; senki sem kívánja magának. 

 Schrödinger Macskája: Kvantum-példabeszédbeli állat: egyszerre van is, meg nincs is. Csak úgy hullámzik a 

sajátállapotai között. Forrásmentes erőtérben egyáltalán nem található. Bár az eredeti történetben dobozban élt 
(vagy halt), valójában inkább zsákbamacska. 

 ZergeZombi: Igazi felfedező. A Terep rejtett, meredek, sziklás zugaiba is elzergül-zombul, ahol várhatóan 

csendes nyugalomban merenghet a távoli panorámába, vagy gondolataiba. 
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Legendás Állatok Felkutatása és Megfigyelése 

A Terepen ezúttal kétszáznál is több felkereshető tereppont helyezkedik el. Ezek összesen 149 Állati Küldetéshez 
tartoznak. Ennyi Állatot felsorolni is sok volt, nem hogy megjegyezni. De hogyan lehet megtalálni őket, illetve a hozzájuk 
kapcsolódó Küldetésekben szereplő tereppontokat? 

E műveletek hagyományos eszköze a Térkép. De mivel igen sokféle Állat található a Terepen, nyilvánvaló, hogy 

egyetlen fajta térképpel nem tudjuk lefedni sokféleségüket. Ennek megfelelően a Farkastörvények füzetének végén is 
mellékelünk néhány térképet, további térképeket tartalmaz a buszból való leszálláskor átadandó Dzsungel Könyve, és 
persze vannak olyan állatok is, amelyek egyszerűen nem férnek el a térképen... De hátha nálatok van olyan térkép, amin 
megtaláljátok őket... 

Az Állati Túlélőverseny Keretei 
Életünket keretek között éljük le. Nincs ez másképp a Túlélőversennyel sem. A térképek sokszögének Kereteit Sarkok 

törik meg – a Sarkokon pedig közismert módon jegesmedvék élnek. Ha tehát a jegesmedvék megtalálására adjátok 
fejeteket, elegendő a Keret sarkait megvizsgálni. 

A Kereten belül számos tereppontot találtok. Ezeket torzítatlanul helyeztük el a Keretben, azonosításuk a valódi terepi 
pontokkal – figyelembe véve a Dzsungel Könyvében található részletes leírást – egy túlélőnek nem okozhat gondot. Így 
azt is hamar kideríthetitek, melyik ponton milyen állat rejtőzik. 

O-Rigó-fészkek 

Külön felhívjuk a figyelmet az O-Rigók fészkeire – ezek további tájékozódás középpontjául szolgálhatnak. E célból 
további, részletesebb térképeket bocsátunk rendelkezésetekre. Az információ terjedése az egyik térképről a másikra az 
origókon át vezet – ugye ezt nem kell tovább magyarázni... Az origókhoz tartozó halmazok a térképszelvényeken belül 

könnyedén elkülöníthetők egymástól: vagy már mi elkülönítettük, vagy a tereppontokat azonosító számok azonos 
irányultsága adja meg az adott origó körüli halmaz összetartozó elemeit. 

A legtöbb Állati Küldetés tereppontjai a fentiek alapján azonosíthatók. Így már elkészíthetitek stratégiátokat, 
eldönthetitek, mely küldetések végrehajtására koncentráltok, mely tereppontokat szeretnétek feltétlenül felkeresni. 
Ügyeljetek egyes küldetések exkluzív, illetve időkorlátos jellegére, amely jellegzeteségek a Küldetéslista részletes 
táblázataiból kiolvashatók. 
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A térképeken előfordulnak olyan tereppontok is, amelyek nem szerepelnek egyetlen Állati Küldetés táblázatában sem. 
Ezeket is érdemes felkeresni (persze nem megszakítva az éppen követett exkluzív küldetést), mert (az összes többi 
terepponthoz hasonlóan) e csendes tereppontok is hozzájárulnak szépségükkel, nehézségükkel és láthatóságukkal a 
Páva, a Csótány és a Kopó (éjszaka a Denevér) Készségszintetek növeléséhez, az ott elrejtett Bonusok pedig az Első 
Fecske, míg a stafikban rejlő tereptani kérdések (pontosabban a rájuk adott válaszaitok) a Bagoly készségszinteteket 
gyarapíthatják. 

 

Fókuszon kívüli állatok 

Vannak olyan állatok, amelyek igen speciális módon élnek, vadásznak vagy rejtőznek, ezért egy közönséges térképen 
egyszerűen nem ábrázolhatók, állandó nyüzsgésükkel és intelligens életmódjukkal mintegy lemennek a térképről. Mi 
ezért speciális, csak nekik szentelt térképek segítségével próbáljuk csapdába ejteni őket. Ehhez nem árt átlátni és 
részleteiben is megismerni, valamint átérezni az Állatok leírásában ismertetett inspiratív jellemzőket… 

 

Sas 

Mint tudjuk, a sas magasan lebeg a táj felett, és mélyen lenézi az alant vánszorgó turistákat. Aztán néha lecsap, és 
könyörtelenül eltalálja a sasszemmel kinézett célpontot. Az Állati Túlélőversenyen nektek is módotok lesz kipróbálni ezt a 
sas-mentalitást. Az adott Sas-küldetéshez tartozó négy színes térképrészletet bizonyára megtaláljátok legújabb kiadású 
turistatérképeteken (hiszen egyrészt jól felkészültek, másrészt sasszeműek vagytok). A sas zsákmánya az így kapott 
terepi négyszög átlóinak metszéspontjában várja ragadozóját. Hát ne várjon rátok hiába! 

 

Dögkeselyű 

Alapvetően a sashoz hasonlóan vadászik. Tájékozódási keresztje egy vagy több alappontját azonban nem a 
sasszemével látott táj, hanem valamelyik korábbi áldozatának bűzlő teteme alkotja. Ezért a dögkeselyű megtalálásához 
a segédtérképen található térképrészletek mellett fel kell derítenetek a keselyű egy vagy több korábbi áldozatát is, 
amelye(ke)t térképrészlet helyett az ugyanott megadott terepponti szám azonosít. Ha a dög(ök) helyét azonosítjátok, 
innen már egyenes (sőt két egyenes szakasz alapján megszerkeszthető) út vezet magához a Dögkeselyűhöz. 
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Schrödinger Macskája 

Mint tudjuk, ez a nevezetes macskaféle egyszerre van az élet és halál állapotában (ez valóságos szuper pozíció lehet!), 
és aki közelebbről meg akarja vizsgálni, 50–50 százalékos valószínűséggel találja élve vagy halva. Az Állati 
Túlélőversenyen található (vagy nem található) Schrödinger-macskák további tulajdonsága, hogy forrásmentes mezőben 
nem fordulnak elő. Ezért a Dzsungel Könyvében található vonatkozó térképeken sok forrást láthattok. Némelyiknél él 
macska, némelyiknél nem. Fifty-fifty. A kvantumelmélet szerint az ügyben egyetlen módon lehet dönteni: helyszíni 
megfigyeléssel. Nektek is ezt javasoljuk. 

Róka 

Ennek az okos állatnak a rejtekhelye csak hosszadalmas nyomozással deríthető fel. Portyázásai során több terepponton 
otthagyta nyomát, legfőképpen a terepponti kérdésekre adott helyes válaszok formájában (mondtuk már, hogy okos 
állat). Az egyes rókák nyomát őrző tereppontok sorozatát a Róka Vadászterületek táblázata tartalmazza (ebben a 

füzetben). Ha a táblázat megadta sorrendben felidézitek a Róka vadászportyája során érintett tereppontokhoz tartozó 
helyes válaszokat, minden megfejtés alapján negyedére csökkenthetitek a róka rendelkezésére álló búvóterületet. Ha 
már eléggé kis területre lokalizáltátok, akár meg is foghatjátok! 

Hiéna 

Ez az állat olyan büdös, hogy egyáltalán nem rajzoljuk rá egyik térképre sem. Ti viszont – ismervén dögevő szokásait – 
bizonyára felismeritek, hol rejtőzik, ha éber figyelemmel járjátok a tereppontokat. 

Vándorhernyó 

Őt sem tudjuk berajzolni a térképre, de nem azért, mert büdös, hanem mert állandóan mozog. Ha mégis találkoztok vele 
(és ez csak rajtatok múlik!), készítsetek egy fotostafit, amin a csapat és a Vándorhernyó elülső vége látható! Ez a kép 
igazolja a Küldetés teljesítését. 
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Túlélési Kritérium 

 
 

A Középhalál kategória csapatai akkor élik túl a versenyt, ha legalább 2 különböző állatra 
vonatkozóan legalább 2–2 küldetést teljesítenek. Ezek közül legalább az egyik állatra vonatkozó 
küldetések exkluzívak legyenek. A beszámítható állatok között nem szerepelhet Zerge, O-Rigó és 
semmilyen Speci-Állat sem.  

 
Kérjük a szerintetek teljesített, a Túlélési Kritériumok közé beszámítani kívánt küldetéseket a 
Vadásznapló címlapjának megfelelő rovatában feltüntetni. (Ha ezen felül további küldetéseket is 
teljesítettetek, azt nem kell a címlapra kiírni.) 

 
 
 
 

Legyen veletek az Erő (szükségetek lesz rá…), a forgatónyomaték, a nyírófeszültség, a fajlagos 
entrópia és egyéb fizikai mennyiségek, valamint a leleményesség és a remény, a terepen hozzátok 
csatlakozó kóbor cicák, medvék és pingvinek (az összes Készségeikkel együtt), valamint a túra 
sikeres teljesítéséhez szükséges hetedik, sőt negyvenegyedik érzék! Kívánunk nagyon kellemes 
túrázást, az időjárás (sokat dolgoztunk az izzasztó idő megfelelő időzítéséért…) és a terep 
viszontagságainak sikeres leküzdését, szép élményeket! 

‒ a Terepmesterek Negyvenegyedik (Állati) Grémiuma –
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Jegesmedve_1 +1 125 SchrödingerM_1 +2 084, 227

Jegesmedve_2 +2 165 SchrödingerM_2 +3 211, 231, 265

Jegesmedve_3 +2 022 SchrödingerM_3 +5 087, 151, 160

Jegesmedve_4 +2 115 SchrödingerM_4 +5 014, 142, 270

Kérész_01 +2 164 7:00 SchrödingerM_5 +3 023, 161, 254

Kérész_02 +2 105 4:00 Róka_01 +1 212

Kérész_03 +2 002 6:00 Róka_02 +2 193

Kérész_04 +1 053 2:00 Róka_03 +3 201

Kérész_05 +1 171 2:00 Róka_04 +3 286

Kérész_06 +2 117 3:00 Róka_05 +2 010

Kérész_07 +1 072 3:00 Róka_06 +2 146

Kérész_08 +2 083 3:00 Róka_07 +1 287

Kérész_09 +1 035 2:00 Róka_08 +1 116

Kérész_10 +1 147 6:00 Róka_09 +4 090

Kérész_11 +1 006 4:00 Róka_10 +3 005

Kérész_12 +1 106 3:00 Róka_11 +1 033

SzentjánosB_1 +3 199 Róka_12 +2 241

SzentjánosB_2 +2 013 Róka_13 +3 222

SzentjánosB_3 +1 144 Róka_14 +1 226

SzentjánosB_4 +1 009 Róka_15 +4 122

A +1 1/2 Róka_16 +4 284

B +4 2/2 Róka_17 +4 025

ZergeZombi_2 +41 041 Róka_18 +6 244

Dögkeselyű_1 +4 039 Róka_19 +4 293

Dögkeselyű_2 +4 263 Róka_20 +2 243

Dögkeselyű_3 +4 202 Róka_21 +4 273

030, 140ZergeZombi_1

Negyvenegyedik (Állati) Túlélőverseny
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A +1 2/8 Zerge_05 +1 045 >> 042 X >>

B +2 4/8 Zerge_06 +1 210 >> 280 X >>

C +3 6/8 Zerge_07 +4 043 >> 185 X >>

A +1 2/8 Zerge_08 +1 228 >> 186 X >>

B +2 4/8 Zerge_09 +2 252 >> 041 X >>

C +3 6/8 Zerge_10 +2 074 >> 180 X >>

O-Rigó_3 +2
034, 061, 064, 

184, 198
3/5 Zerge_11 +1 104 >> 046 X >>

SarkiRóka +2 163 Zerge_12 +3 124 >> 032 X >>

Vándorhernyó +2 220 Zerge_13 +1 124 >> 247 X >>

Sas_01 +3 007 Zerge_14 +2 156 >> 145 X >>

Sas_02 +3 195 Zerge_15 +4 027 >> 046 X >>

Sas_03 +3 027 Zerge_16 +3 126 >> 042 X >>

Sas_04 +3 291 Zerge_17 +2 066 >> 187 X >>

Sas_05 +3 078 Zerge_18 +1 048 >> 214 X >>

Sas_06 +3 091 Zerge_19 +2 082 >> 107 X >>

Sas_07 +3 123 Zerge_20 +2 119 >> 249 X >>

Sas_08 +3 289 Zerge_21 +1 218 >> 290 X >>

Sas_09 +3 259 Zerge_22 +1 031 >> 198 X >>

Sas_10 +3 204 Zerge_23 +1 018 >> 184 X >>

Sas_11 +3 262 Zerge_24 +3 170 >> 232 X >>

Sas_12 +3 051 Zerge_25 +1 267 >> 198 X >>

Sas_13 +3 097 Zerge_26 +4 169 >> 262 X >>

Zerge_01 +3 134 >> 233 X >> Zerge_27 +2 055 >> 034 X >>

Zerge_02 +2 075 >> 024 X >> Zerge_28 +1 015 >> 061 X >>

Zerge_03 +3 075 >> 063 X >> Zerge_29 +2 157 >> 034 X >>

Zerge_04 +2 089 >> 206 X >>

073, 112, 128, 

149, 206, 233, 

249, 280

O-Rigó_2

042, 058, 076, 

145, 194, 214, 

224, 237

O-Rigó_1

Negyvenegyedik (Állati) Túlélőverseny
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Postagalamb_01 +1 158 >> 153 X >> VérGalamb_01 +1 158<->153 <-> 2:00

Postagalamb_02 +1 233 >> 153 X >> VérGalamb_02 +1 233<->153 <-> 1:00

Postagalamb_03 +0,5 132 >> 153 X >> VérGalamb_03 +0,5 132<->153 <-> 0:30

Postagalamb_04 +2 042 >> 112 X >> VérGalamb_04 +2 042<->112 <-> 3:00

Postagalamb_05 +2 002 >> 112 X >> VérGalamb_05 +2 002<->112 <-> 2:00

Postagalamb_06 +1 046 >> 158 X >> VérGalamb_06 +1 046<->158 <-> 1:00

Postagalamb_07 +1 159 >> 158 X >> VérGalamb_07 +1 159<->158 <-> 1:00

Postagalamb_08 +1,5 153 >> 073 X >> VérGalamb_08 +1,5 153<->073 <-> 2:00

Postagalamb_09 +1 206 >> 073 X >> VérGalamb_09 +1 206<->073 <-> 1:00

Postagalamb_10 +1 138 >> 117 X >> VérGalamb_10 +1 138<->117 <-> 1:00

Postagalamb_11 +1 093 >> 117 X >> VérGalamb_11 +1 093<->117 <-> 1:30

Postagalamb_12 +1 274 >> 117 X >> VérGalamb_12 +1 274<->117 <-> 1:30

Postagalamb_13 +2 050 >> 117 X >> VérGalamb_13 +2 050<->117 <-> 1:30

Negyvenegyedik (Állati) Túlélőverseny
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Méhecske_01 +1 011, 046, 074, 093, 130, 180, 229, 268, 271 6/9 X

Méhecske_02 +1 042, 045, 048, 068, 133, 138, 141, 150, 214, 235 7/10 X

Méhecske_03 +1 019, 020, 050, 075, 118, 134, 152, 183, 186, 248 6/10 X

A +1 5/16 X

B +3 10/16 X

Méhecske_05 +1 037, 058, 065, 082, 107, 120, 166, 174, 255, 275 6/10 X

A +1 6/12 X

B +3 10/12 X

A +1 6/12 X

B +3 10/12 X

A +1 6/12 X

B +3 10/12 X

A +1 5/11 X

B +3 9/11 X

Méhecske_10 +1 031, 059, 161, 196, 198, 218, 232, 234, 246, 267 6/10 X

A +1 5/9

B +3 8/9

A +1 3/4

B +2 4/4

Zebra_1 +1 152, 188, 235, 258 3/4

Zebra_2 +1 051, 243 2/2

A +1 5/10

B +3 8/10

Hal_2 095, 109, 137, 254

Vaddisznó_1 046, 075, 111, 117, 135, 141, 147, 152, 188, 205

001, 024, 063, 071, 103, 143, 144, 189, 190, 233, 282, 292

Méhecske_08 002, 014, 017, 070, 079, 114, 148, 160, 178, 188, 213, 230

Méhecske_09 012, 016, 018, 044, 095, 098, 155, 170, 184, 251, 254

Méhecske_04 029, 032, 035, 069, 076, 081, 084, 110, 111, 124, 136, 145, 156, 247, 250, 279

Hal_1 017, 020, 053, 121, 144, 153, 171, 210, 258

Méhecske_07

Méhecske_06 043, 066, 102, 132, 159, 171, 185, 187, 219, 236, 245, 269

Negyvenegyedik (Állati) Túlélőverseny
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Gepárd_01 +2 011, 046, 074, 093, 130, 180, 229, 268, 271 6/9 3:30

Gepárd_02 +2 042, 045, 048, 068, 133, 138, 141, 150, 214, 235 7/10 4:00

Gepárd_03 +2 019, 020, 050, 075, 118, 134, 152, 183, 186, 248 6/10 3:30

A +1,5 5/16 3:00

B +4 10/16 5:00

Gepárd_05 +2 037, 058, 065, 082, 107, 120, 166, 174, 255, 275 6/10 3:30

A +2 6/12 2:45

B +3,5 10/12 5:00

A +2 6/12 2:45

B +3,5 10/12 4:45

A +1 6/12 3:00

B +3 10/12 4:45

A +1 5/11 2:45

B +3 9/11 5:00

A 0 4:30

B +1 2:45

A +1 4/8

B +3 7/8

Gyík_2 +1 021, 094, 104, 105, 120, 124, 133, 253 5/8

Gyík_3 +1 091, 129, 134, 183, 201 4/5

Gyík_4 +2 064, 215, 262 2/3

Gyík_5 +2 026, 052, 085, 100, 119, 203, 293 5/7

Gyík_1 024, 030, 041, 140, 206, 224, 233, 249

Gepárd_09 012, 016, 018, 044, 095, 098, 155, 170, 184, 251, 254

Gepárd_10 031, 059, 161, 196, 198, 218, 232, 234, 246, 267 6/10

Gepárd_07 001, 024, 063, 071, 103, 143, 144, 189, 190, 233, 282, 292

Gepárd_08 002, 014, 017, 070, 079, 114, 148, 160, 178, 188, 213, 230

Gepárd_04 029, 032, 035, 069, 076, 081, 084, 110, 111, 124, 136, 145, 156, 247, 250, 279

Gepárd_06 043, 066, 102, 132, 159, 171, 185, 187, 219, 236, 245, 269

Negyvenegyedik (Állati) Túlélőverseny
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Sáska_01 +2 195<->205<->006<->253<->171<->158<->162 X <->

Sáska_02 +2 157<->217<->049<->178<->261 X <->

Sáska_03 +1 066<->102<->245<->269<->283 X <->

Sáska_04 +2 166<->255<->120<->037 X <->

Sáska_05 +3 279<->032<->136<->069<->029<->076<->181 6/7 X <->

Sáska_06 +2 277<->021<->266<->211<->104 X <->

A +2 5/8 X <->

B +3 7/8 X <->

Sáska_08 +1 123<->053<->197 X <->

A +1 4/6 X <->

B +2 6/6 X <->

Sáska_10 +1 161<->055<->023 X <->

Sáska_11 +2 209<->288<->052<->278<->139 4/5 X <->

Sáska_12 +3 143<->026<->280<->140<->262<->173<->204 5/7 X <->

Sáska_13 +2 290<->281<->256<->034 X <->

A +1 1/11

B +3 4/11

C +5 8/17

Bélféreg_1 -0,3
Ha előfordul legalább egyszer, hogy a csapat közvetlenül egymás után 2 db O-Rigó 

tereppontot teljesít
2/21 X SPEC

Sáska_09 190<->009<->252<->085<->100<->215

Hiéna_KözH 036, 038, 040, 057, 067, 080, 094, 101, 135, 176, 191, 200, 207, 208, 225, 238, 239

Sáska_07 229<->074<->130<->128<->047<->083<->274<->099

Negyvenegyedik (Állati) Túlélőverseny


