
"CSEHSZLOVÁK EZRES" hosszútávú túrasorozat
ČESKOSLOVENSKÁ TISÍCOVKA

A túrasorozat koordinátora: UC-SG & OLAFPLAZ
www.dalkovepochody.cz

Teljesítménytúrázó tízpróba a 100 km-es túrák kedvelői és gyűjtői számára. Az alábbi cseh és 
szlovák 100 km-es teljesítménytúrákat kell teljesíteni. 

1. Jarním Šluknovskem [CZ] – 2011. április 22-23.
2. Lazová 100 [SK] – 2011. április 30 - május 1.
3. Trnavská 100 (Nagyszombati 100), bővített változat [SK] – 2011. június 5-6.
4. Krakonošova 100 (Óriáshegységi 100) [CZ] – 2011. június 17-18.
5. 2x50 a dosť [SK] – 2011. június 25-26.
6. Týništské šlápoty od dubu k dubu [CZ] – 2011. július 22-23.
7. Pochod ŠPCH [SK] – 2011. augusztus 20-21.
8. Po stopách liberecké stovky [CZ] – 2011. szeptember 2-3.
9. Loučení s turistickým rokem [CZ] – 2011. november 25-26.
10. Pražská 100 (Prágai 100) [CZ] – 2011. december 2-4.

Fokozatok:
1. BASIC: mind a tíz kijelölt 100 km-es túra teljesítése időkorlátozás nélkül
2. PROFI: mind a tíz kijelölt 100 km-es túra teljesítése 1 éven belül
3. TOTAL: (leírás alább)
Joker túrák a 2011. évben (bármelyik a fentiek közül az alábbi túrákkal helyettesíthető):
11. Nízkotatranská stíhačka (Alacsony-Tátrai harcos 100) – 2011. július 09-10.
12. 5BV – Pět beskydských vrcholů (5 hegycsúcs a Beszkidekben)
13. Ultratrail de Mont Blanc (UTMB) – 2011. augusztus 24-29.

Aki a PROFI szintet + a háromból két joker túrát 365 nap alatt teljesít, kiérdemli a 
DIALKOPLAZECKÝ TITAN elismerő címet.

Fontos megjegyzés:
- A túra útvonalát teljes hosszában végig kell járni, a táv lerövidítése, vagy más tisztességtelen 
módszerek alkalmazása tilos!
- A túrák útvonalát a rendezvény keretében, vagy egyénileg más napokon is lehet teljesíteni, 
utóbbi esetben viszont GPS track-kel kell igazolni a teljesítést.
- A túrasorozatba való bekapcsolódás önkéntes, tapasztalt 100 km-es túrákat teljesítők 
számára. Fontos a jó egészségi állapot és kondíció, ne akarjuk leküzdeni képességeinket és 
korlátainkat. 

A túrasorozatba bekapcsolódáshoz egyszeri nevezési díjat kell befizetni, melynek összege 10 
Euro, vagy 250 cseh korona. 

Bővebb információ:
glesksla@centrum.sk , +421 903 744 100 ( slavo )

illetve:
olaf.cihak@dalkovepochody.cz , +420 724 276 313 ( olaf )

A sárgával jelölt túrák időpontjait pontosítottuk!
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