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TÚRAKIÍRÁS 
V. Denevér Mikulás Teljesítmény- és Gyalogtúra 

 
A túra célja, hogy kellemes időtöltést nyújtson mindazoknak, akik télen is a természetet választják. A túrán 
három útvonalon lehet indulni: hosszú távú teljesítménytúra, közepes távú gyalogtúra és a családok, 
gyermekek részére egy rövid távú Mikulás-kereső túra. A túrákat teljesítők részére oklevéllel és mikulás 
meglepetéssel kedveskedünk. A túrán mindenki saját felelősségére indul, 16 év alatti indulók esetén felnőtt 
kísérő szükséges. A túratávokat csak gyalogosan lehet teljesíteni. A túraútvonalak jelzett turistautakon 
haladnak végig, ezekről letérni tilos, az esetleges eltévedésekért a rendezőség felelősséget nem vállal! 
 
Időpontja: 2015.12.05. 

Helyszín: Bükk hegység 

Rajt helye: Miskolc Hermann Ottó Emlékpark 

Rajt ideje: 2015.12.05. 7:00-10:00 között 

Nevezés: Előzetes nevezés szükséges mely a denevercsoport.hu oldalon a vagy 

nevezes@denevercsoport.hu e-mail címen lehetséges! A nevezési díj a helyszínen fizetendő! 

Regisztráció: A regisztrációhoz szükséges adatok: Név, születési dátum, elérhetőség: telefonszám (27 km-

es távnál kötelező); e-mail, túratáv megnevezése 

Érdeklődni: Nagyné Matolcsi Judit 06/20/239-5770 nmjudy@gmail.com 

Nevezési díj: 

Teljesítménytúra: 1000 Ft/fő 

Gyalogtúratúra: 1000 Ft/fő 

Családi/gyermek Mikulás túra: 500 Ft/fő 

A túrához a rendezőség fekete-fehér térképmásolatot az útvonal megjelölésével biztosít. 

Túraútvonalak: 

Teljesítmény túra útvonal: Miskolc Herman Ottó Emlékpark; Kecskelyuk-barlang; Felsőforrás;  

Csókás Úttörőtábor; Szentlélek Turista ház; Bánkút Síház; Jávorkút; Sebesvíz völgy; Cél Ómassa  

központjában a kulcsos házban 

Hossz: 26800 m    Szintkülönbség: 1170 m   Szintidő: 8 óra 
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Gyalogtúra útvonal: Miskolc Herman Ottó Emlékpark; Kecskelyuk-barlang; Felsőforrás; Csókás Úttörőtábor; 
Szentlélek Turista ház; Cél Ómassa központjában a kulcsos házban 

Hossz: 14500 m  Szintkülönbség: 700 m   Cél zárása: 20:00 óra 

 

Családi/gyermek Mikulás túra útvonal : Miskolc Herman Ottó Emlékpark; Bedő Albert Hegy; Büdös-pest 
barlang; (Kaszás rét) Kecske-lyuk Barlang (Mikulás meglepetés); Gyógyszergyár; Miskolc Herman Ottó 
Emlékpark Cél 

Hossz: 4800 m (8000 m)    Szintkülönbség: 200 m  Rajt ideje: 9:00-11:00 között   Cél zárása: 14:00 óra 

 

Ajánlott felszerelés: Kényelmes időjárásnak megfelelő öltözék, Bükk hegység turista térkép, tájoló, innivaló, 
étel. Téli időszámítást figyelembe véve a korai rajtolóknak illetve a teljesítmény túrán résztvevőknek lámpa 
javasolt. 

Egyéb információk: A túra rossz időjárási körülmények között is megrendezésre kerül, ez esetben a 
részvevő kötelessége megfelelő felszerelésről gondoskodni. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. 
A célban minden indulónak kötelező lejelentkezni. Mindenkit kérünk, hogy a szemetet az arra kijelölt tárolóba 
helyezze. 

 

Nyíregyháza, 2015.10.04. 

 

Kívánunk szép időt, jó hangulatot és sok-sok ajándékot a Mikulástól! 

 

Rendezőség 

 

 

 

 

 


