
TTT által működtetett teljesítménytúra-mozgalmak, minősítő címek 2010-ben

Budapest  Kupa  2010. A  kupasorozat  először  2008-ban,  Budapest  megalapításának  135. 
évfordulója alkalmából került megrendezésre Kiss András tagtársunk kezdeményezésére. A 2009. 
évi  tapasztalatok alapján 2010-ben is  folytattuk a  sorozatot,  de már 34,  Budapest  közigazgatási 
területét részben, vagy egészben érintő teljesítménytúra bevonásával.
Az igazolófüzetet jelképes, 200 Ft-os áron lehetett megvásárolni a sorozatban résztvevő túrákon, 
általában a rendezőktől, így a nevezők, vagyis a füzetet megvásárlók számáról nem rendelkezünk 
pontos adatokkal.
A kupasorozatban résztvevőknek ezúttal  legalább 10 túrát  kellett  teljesíteni a kijelölt  34-ból,  de 
külön díjaztuk azokat, akik 25 túrát teljesítettek. 14 éven aluli gyermekek esetében 6 túra volt a 
követelmény, ebben a kategóriában 23 fő teljesített. Időbeli ütközés miatt mind a 34 túrát nem is 
lehetett  teljesíteni;  a  legaktívabb  sporttárs,  Szabó Elemér  31 túrát  teljesített.  A kiírás  feltételeit 
2008-ban 134 fő, 2009-ben 187 fő, 2010-ben 256 fő teljesítette (23 fő kiemelt + 233 fő normál kupa 
díjazás).  A  díjakat  2010.  december  19-én  egy  ünnepség  keretében  adtuk  át  a  Fővárosi 
Önkormányzat V. Curia utca 3. sz. alatti épületének nagytermében.

A Budapest Kupa 2011-ben is folytatódik, már 44 teljesítménytúra részvételével,  amelyek közül 
változatlanul legalább 10 túrát – 14 éven aluli gyermekek esetében legalább 6 túrát – kell igazoltan 
teljesíteni 2011. január 8. és november 27. között. A legalább 25 túrát teljesítők idén is kiemelt 
díjazásra számíthatnak a december 18-ára tervezett ünnepélyes díjkiosztón.
 
4 tájegység – 4 túra. A teljesítménytúra-mozgalomban a TTT 4 különböző túráját kellett teljesíteni, 
melyek  név  szerint:  Őrség  50/30,  Buda  határán  50/25,  Lábatlan  35/15,  Bakonyi  Mikulás 
50/40/30/17. Ez 2010-ben 4 főnek sikerült, akik a teljesítésért járó emléktárgyat a soron következő 
közgyűlésen ünnepélyes keretek között vehetik át. (Teljesítette: 2006-ban 3 fő, 2007-ben nem került 
meghirdetésre, 2008-ban 7 fő, 2009-ben 8 fő.)

Nyugati  végeken.  Sztancsik  György  kezdeményezésére  2006-ban  indított  teljesítménytúra-
mozgalom, melynek során egy naptári éven belül kell teljesíteni az Őrség 50/30, Vas-hegyi 40/20, 
Írottkő 70/50/35,  Lővérek 40/25/15 teljesítménytúrákat,  tetszőleges  távon.  A kezdeti  fellendülés 
után 2007-ben 2 fő,  míg  2008-ban 0 fő,  2009-ben 13 fő,  2010-ben 7 fő teljesítette  a  kiírásban 
szereplő követelményeket.

Barangolás  a  Dunazugban.  A  Vándorkedv  Túra  Egylet  és  a  TTT  közös  teljesítménytúra-
mozgalma,  minden  évben 3  –  3  kijelölt  túrából  kell  egyet-egyet  teljesíteni  a  Budai-hegység,  a 
Gerecse és a Visegrádi-hegység területén. Elsősorban a Vándorkedv Túra Egylet és a TTT túrái 
kerülnek a kiírásba, illetve ahol nincs a két fenti szerv által szervezett elegendő számú túra, ott más-
más túrák is bekerülnek. Ez az egyik legrégebbi (1996 óta működő) és az utóbbi időkben a második  
legnépszerűbb túrasorozat, 2006-ban 8 fő, 2007-ben 21 fő, 2008-ban 40 fő, 2009-ben 51 fő, 2010-
ben 48 fő teljesítette.  A díjazás  viszonylag  egyszerű,  a  teljesítők jelenleg  öt  fajta  kitűző  közül 
választhatnak (zöld, okkersárga, kék, citromsárga – és a legújabb: bordó).

Hazánk  tájain.  Az  Andrási  Gábor  által  2001-ben  indított  túramozgalom  koordinálását  a  TTT 
2011.01.31-én átvette az alapítótól. Az eltelt 10 év során 115 fő nevezett be a túramozgalomba az 
igazolófüzet  megvásárlásával,  a  teljesítők  számáról  azonban  nem  rendelkezünk  egyelőre 
információval. Jelenleg a mozgalom egészének teljesítéséért járó jelvények vannak készen, a három 
országrész  teljesítéséért  járó  díjazások  (várhatóan  kitűzők),  valamint  az  oklevelek  elkészítését, 
továbbá az igazolófüzet megújítását 2011-ben tervezzük megvalósítani.

Buda-Pest Határán érem. A 2008-ban alapított érmet azok a túrázók szerezhetik meg, akik a Buda 
Határán  gyalogos  teljesítménytúra  50km-es  távját  és  a  Pest  Határán  70km-es  kerékpáros 
teljesítménytúrát egyarán teljesítik ugyanabban a túraévben.  2010-ben 21 fő érdemelte ki a Buda-
Pest Határán érmet. 



Az Év Teljesítménytúrázója (ÉVTT) 2010. A Magyarországi Kárpát Egyesület (MKE) által 1995-
ben  alapított,  majd  a  Teljesítménytúrázók  Társasága  által  1997-től  átvett,  "Az  Év 
teljesítménytúrázója" elismerő címek odaítélésére 17. alkalommal kerül sor. Az elismerő cím és a 
díjak célja a gyalogos teljesítménytúrázásban elért nagyobb teljesítmények méltó elismerése, még 
nagyobb eredményekre és ezáltal az egészséges életmódra való ösztönzés. Az elismerő cím bármely 
túrázó számára nyitott, egyesületi tagság nem feltétel. Díjak odaítélésére hat életkori kategóriában 
kerül  sor,  férfi-női  (fiú-lány)  bontásban,  egyes  kategóriák  életkori  súlyszorzót  alkalmaznak,  a 
különböző  kategóriák  összehasonlíthatósága  érdekében.  Mindegyik  kategóriában  hirdettünk 
eredményt. A díjazás a helyezetteknek kupa és oklevél, illetve a férfi-női összesített győzteseknek 
vándorserleg. 
A pályázók száma 2010. túraévben: 235 fő, ez a tavalyihoz képest 10 %-os emelkedés. Új pályázó 
90  fő  (38%),  a  tavalyi  pályázók  közül  idén  nem  jelentkezett  64  fő  (27%).  Az  Év 
Teljesítménytúrázói  összesen  235154  km-t  gyalogoltak,  6743682  m  szinttel,  6868  túranap 
teljesítésével, ez átlagosan 29 túranap/fő. A legtöbb megtett táv 4261 km, a legtöbb szint 139690 m 
volt. A 36 díjazott közül 19-en már tavaly is a dobogón szerepeltek, közülük 15-en megtartották a 
helyezésüket. Női pályázó 80 fő, férfi 155 fő. A legfiatalabb pályázó 4 éves, a legidősebb 82 éves.

Teljesítménytúrázók  Minősítési  Rendszere  (TTMR)  2010.  Teljesítménytúrázók  Minősítési 
Rendszere (TTMR) 2010. A Teljesítménytúrázók Társasága által 2008-ban elindított minősítésének 
odaítésére  3.  alkalommal  került  sor.  A  TTMR  célja:  a  teljesítménytúrázás  népszerűsítése,  a 
teljesítménytúrázók  sportteljesítményének  méltó  elismerése.  Díjazásra  kerül  az  éven  belüli 
teljesítmény  (arany-ezüst-bronz  minősítések)  és  elismerésre  a  több  éven  át  végzett 
teljesítménytúrázó  tevékenység  is  (érdemes-kiváló  fokozatok).  A TTMR pályázathoz  egyesületi 
tagság nem szükséges, mind a jelentkezés, mint a díjazás ingyenes. 
Résztvevők száma 2010-ben:   298 fő  , ez a megelőző évhez képest minimális növekedés. Új pályázó 
85 fő (28%), a tavalyi pályázók közül idén nem jelentkezett 74 fő (25%). Elért minősítések: Kiváló: 
15  fő,  Érdemes:  42  fő.  Arany:  88  fő,  Ezüst:  107  fő,  Bronz:  102  fő.  A  TTMR  résztvevői 
gyalog+kerékpáron+vízen  megtettek  325880  km-t,  és  9068400  m  szintet,  9520  túranap 
teljesítésével, ez átlagosan 32 túranap/fő. A legtöbb megtett táv 4261 km, a szint 138690 m. Női 
pályázó 90 fő, férfi 208 fő. A legfiatalabb pályázó 6 éves, a legidősebb 76 éves.

Hazai Legjobb Teljesítménytúra (HALEG) 2010. A Teljesítménytúrázók Társasága által 1997-
ben  elindított  elismerő  címet  14.  alkalommal  adjuk  át.  Célja:  a  teljesítménytúrázók  szavazatai 
alapján  a  teljesítménytúrák  és  rendező  egyesületük,  rendezőik  elismerésre,  a  szavazók  döntése 
alapján legjobb 3 teljesítménytúra díjazása kupával, az első 20 helyezett  kiemelése. Szavazni az 
összes teljesített teljesítménytúra sorrendbe rakásával -helyezés megadásával- lehet. A szavazatok a 
szavazók által teljesített túrák számával súlyozásra kerülnek, a túra pontszáma e szavazatok átlaga. 
Kizárólag  a  szavazók  számának  négyzetgyökét  elérő  szavazatszámú  túrák  vesznek  részt  az 
értékelésben. 
Szavazók száma  2010-ben:  181 fő,  ez a  megelőző  évhez  képest  14%-kal  több szavazót  jelent! 
Szavazatot kapott: 361 túra. Érvényes (13 vagy több szavazatott  kapott): 106 túra. A szavazatot 
kapott túrák szavazatszámának átlaga: 10,3. Az érvényes túrák szavazatszámának átlaga: 23,5. 
A  győztes  teljesítménytúra  22  szavazatot  kapott,  az  eredménye  93,74  (%).  A  győztes 
teljesítménytúrára a túra résztvevőinek (116 fő) 19%-a adott le szavazatot. A legtöbb az egy túrára 
adott 57 szavazat volt, itt az adott túrán résztvevők 9%-a szavazott. Az első 20 helyezett közül 9 
túra szerepelt a tavalyi első 20-ban.


