
ERDÉLY teljesítménytúrázója

A GALGA TE és Vígh-Tarsonyi László,mint alapító,új túramozgalmat indított 2010-tõl kezdõdõen.
A mozgalom célja: Erdély különbözõ tájegységein teljesítménytúrázni,lehetõleg az illetõ hegységek
legmagasabb pontjait érinteni. Egy naptári évben teljesíteni kell az alábbi 11 túra közül legalább 8-

at külön KUPÁÉRT, illetve legalább 6-ot külön ÉREMÉRT.
A 11 túra 2011-ben az alábbi idõrendi sorrendben:

1. Jókai, 2. Torockó, 3. Tartód 4. Wass Albert - Görgényi, 5. Wass Albert - Istenszéke, 6. Vigyázó, 7. Kalotaszeg, 
8. Fogaras-Moldoveanu 9. Nagykõhavas, 10. Bucsecs, 11. Keresztélyhavas, Cenk

A túrák igazolásait az év végéig kérjük beküldeni az alapító címére: 2170 Aszód, Bethlen Gábor u. 46. 
mellékelve 1000 Ft-ot a díjazás költségeire. A fenti túrák bármelyik távja beszámításra kerül.

Ismerjük meg minél jobban Erdély hegyeit!
Vígh-Tarsonyi László alapító

MOLDOVEANU 2011. augusztus 17.
cél...a 2544 m magas csúcs megmászása... el tte és utánna caő mping vagy házikó (részletek tavasszal)

3 NAP A BRASSÓ KÖRNYÉKI HEGYEKBEN 2011. augusztus 19-21.
1. nap:
Bucsecs - 2011. augusztus 19. (szombat) távok: 43km/2500m és 22km/1500m, a legmagasabb csúcs érintése: 2506 m
Útvonal: Busteni - Omul csúcs (2506 m ) - > K gombák - Pestera - Égettk  - Sinaia,Peles királyi kastélyő ő
Nevezési díj: 2000 Ft - hideg úticsomag, édesség, célban meleg étel,oklevél,plakett az el jelentkez knek.ő ő
A rövidebb táv egyb l lejön Busteni-ba a K gombáktólő ő
2. nap:
Nagykõhavas - 2011. augusztus 20. (péntek) távok: 47km/2600m és 22km/1200m, a legmagasabb csúcs érintése: 1843 m.
Útvonal: DERSZTE-i camping - Hétlétra vízesés - Nagyk havas(1843 m ) - Garcsina völgy - Jégbarlang - Campingő
Nevezési díj: 2000 Ft - hideg úticsomag, édesség, célban meleg étel,oklevél,plakett az el jelentkez knek.ő ő
3. nap:
Keresztényhavas és Cenk - 2011. augusztus 21. (vasárnap) távok: 39km/1900m és 24km/850m, a legmagasabb csúcs
érintése: 1799 m
Útvonal: Brassó,Fekete-templom el l - > Cenk - Keresztélyhavas (1799 m ) -Tömös völgye - camping a rövid táv: Brassó ,Fekete templom el l -ő ő  
Cenk - Brassó Pojána - Brassó ,Fekete templom

Alaptábor: a Brassó melletti Dersztei camping . Brassótól 8 km, sátor 800 Ft/f /éj illetve házikó 2000 Ft/f /éj.ő ő
Mindhárom napon a rajt közösen mgbeszélt id ben, együttesen.ő
Pontos távok és minden egyéb részlet május végétõl a TTT honlapján. Figyelem! Csak elõjelentkezéssel,
max. 40-45 fõt tudunk fogadni! El nevezés: július 25-ig. Megfelel  számú jelentkezés esetén kisbuszt indítunk.ő ő
A túrák részei az Erdély teljesítménytúrázója mozgalomnak.
Információk a rendezõtõl: 
Vincze Attila, vinatti2005@yahoo.com vagy 
Vígh-Tarsonyi László, 2170 Aszód, Bethlen Gábor 46.,
e-mail: vigh.tarsonyi@gmail.com, +36-70-3402-913 (este)


