Megvitatásra illetve szavazásra terjesztett javaslatok
a TTT 2012.02.25-i Közgyűlésére, az Egyebek ponthoz:
ÉVTT módosítási javaslatok:
1. Senior 3. kategória, férfi és női is. Minden kategóriában mindig (ha 1 pályázó van, akkor is)
odaítélésre kerül az adott ÉVTT kategória díjazása.
2. Gombos István javaslata: az ÉVTT minősítés Gyermek kategóriájában 8. életévét be nem töltött
személy ne adhassa le a pályázatát.
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István Gombos
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<gombos21@gmail.com>
To: jakabam@gmail.com
Tisztelt TTT Elnökség, Közgyűlés!
Azzal a javaslattal fordulok hozzátok, hogy az ÉVTT minősítés, 14 év alatti korcsoportnál alsó
korhatár is legyen meghatározva. Az alsó korhatárra javaslatom: 8.életévét be nem töltött személy
ne adhassa le pályázatát. A TTT pedig ne értékelje ha még is érkezik pályázat.
Az ok röviden:
A 2011. túraév során több túratársammal felfigyeltünk egy szülőre aki hol nyakban, hol háton
cipelte gyermekét. Ezen fizikai teljesítménye felett emelem kalapom. De értelmét nem látom! Ha a
gyermekkel akarja megszerettetni a természetjárást, akkor nem itt kell kezdeni. A választott távok
pedig nem egy öt éves gyermeknek valók. Válasszon a gyermek korának, képességeinek megfelelő
távokat. Tudom ebből kevés van. De talán egy öt éves gyermeknek nem is kell feltétlen
teljesítménytúrákra járnia.
Azzal viszont, hogy a leigazolt túrákkal korcsoportban a legjobbak közé kerüljön, teljesen
felháborító. Más gyermekek nem kevés energiával, tisztességgel teljesített túráikat veszi semmibe!
A gyermekek szemében azt a szemléletet ülteti, hogy hát így is lehet!
A közgyűlésen sajnos egyéb elfoglaltságom miatt, nem tudok részt venni.
Várom válaszotokat.
Túratársi üdvözlettel: Gombos István
ui: Remélem vasárnap megszületik a határozat és már a 2012. túraévre is hatályos lesz.
ÉVTT-TTMR:
3. Külföldi túrák közül csak azok legyenek elszámolhatók, amelyek a TTT Teljesítménytúra
naptárának internetes vagy nyomtatott változatában, a részletes túrakiírások között előzetesen
szerepelnek.
TTMR:
4. A TTMR kiváló minősítéssel szerzett pontokból, a 10000 pont feletti töredékpontok átvitelként
tovább vihetők legyenek a következő érdemes illetve kiváló minősítéshez.

