
„ENCIÁN EMLÉKEK” TÚRAMOZGALOM

A túramozgalom célja: a túraútvonalak bejárása, turista emlékek felkeresése során a résztvevõk
megismerjék az Encián turisták 1914 tagjainak a magyar turistaság érdekében végzett alkotó
munkáját, természetjáró tevékenységét.
A túramozgalom szervezõje és irányítója: a Kinizsi Természetbarát Egyesület Encián szakosztálya.
A túramozgalom útvonalai és érintendõ pontjai: az igazoló füzetben kerülnek meghatározásra a
melléjük rendelet pontértékekkel. Az érintendõ pontok tetszõleges úton közelíthetõek meg. Az
útvonalak többsége bármelyik irányban végigjárható.
Résztvevõi: A túramozgalom nyílt, abban hatéves kortól bárki bekapcsolódhat, aki a nevezési díjat
befizette. A társegyesületek tagjai (MTSZ tagok) kedvezményben részesülnek. A nevezési díj a
szervezési költségek mellet az igazoló füzet és a teljesítményjelvény árát is tartalmazza.
A túramozgalom teljesítése: teljesít az a résztvevõ, aki öt éven belül 1914 pontot összegyûjt. A
túrák – a szakági túrák kivételével – csak gyalogosan teljesíthetõk.
A teljesítés igazolása: a füzet megfelelõ helyére beütött bélyegzéssel, kód beírásával és keltezéssel
történik.
Díjazás: az elõírt pontszám összegyûjtése után az igazolófüzetet a szervezõ Kinizsi TE 1068 Budapest,
Városligeti fasor 44. címre kell megküldeni, ahol azt ellenõrzik, igazolják, a teljesítõkrõl nyilvántartást
vezetnek. A teljesítményjelvény a szakosztály következõ nyílt rendezvényén kerül kiadásra.
További információ: a 06-30-512-5044-es telefonszámon és a www.kinizsi.org honlapon.

Az Encián Emlékek túramozgalom 2011. évre kijelölt eseményei:
Teljesítménytúrák:
Január 29. Kincsesbánya 20/30 - (Vízivárosi LSE) - 30 pont
Szeptember 4. Emléktúra Ozorai Pipo nyomában - (Cserhát Baráti Társaság) - 30 pont
Természetjáró tájékozódási versenyek:
június 18. Kuglóf Kupa - (Völgység TE.) - B kategória: 35 pont - C kategória: 25 pont
október 8. Mátra Kupa - (Gyöngyös VTbSz) - A kategória: 35 pont - B kategória: 30 pont
Emlékbélyegzések:
április 16-17. Pásztó - Buják - Becske. Emléktúra az Országos Kék els  útszakaszán. A bélyegzés helye, id tartama kés bb kerül meghatározásra.ő ő ő  
- 40 pont
október 16. Nagy-Kopasz 10,00-12,00 - Csillagtúra - 25 pont
További kódok:
A változásokat honlapunkon tesszük közre: www.kinizsi.org > Encián Emlékek > információk, illetve a Hírdet tábla > Hírek között.ő

.


