
Kedves Természetjárók!   

A Magyarországi Forrástúrák rendezőiként  - a  Komárom-Esztergom Megyei  
Sportszövetségek  Szövetsége  Természetbarát  Szövetsége  védnöksége  mellett  -  
abból az alkalomból, hogy 2011-ben a Gerecse hegységben rendezzük őszi és  
téli túránkat részünkről egyszeri alkalommal meghirdetjük a    

                          Gerecse kupa 2011

elnevezésű túramozgalmat.  

A  mozgalom  célja  a  tájegységi  túrázás  népszerűsítése,  a  Gerecse  hegység  
turisták által elérhető nevezetességeinek lehető legteljesebb bemutatása. 

A kupa valamely fokozatát az nyerheti el, aki a kötelezően előirt és a szabadon  
választható túrák megfelelő kombinációjának igazolt módon való teljesítésével  
az alábbi feltételeknek megfelel: 

Kötelezően teljesíti a Gerecse,  a Magyarországi  Forrástúrák (őszi,  téli)  és a  
Szomor teljesítménytúrák bármely távját,  ill.  a Peremtúra a Gerecsében és a  
Budai-hegységben elnevezésű jelvényszerző túrát.

Szabadon választva, az ezüst fokozat eléréséhez legalább 3 (három), az arany  
fokozat eléréséhez legalább 5 (öt) túrát teljesít a következő túrák közül:

Tatai Volán IVV túranap 10/5 km-es,  Nyerges 40/20 km-es, Kinizsi százas 100  
km-es, Turul túrák 192/120/90  km-es Csabdi 30/15 km-es, Lábatlan 35/15 km-
es, Don Bosco 60/50/30/18 km-es, Tatai Őszi IVV túranap 10/5 km-es távjai. 

A  túra mozgalom füzete 1500 Ft-ért vásárolható meg, melyet email cím közlése  
esetén mailben, ennek hiányában  postán juttatunk el a nevezők számára, ill. a  
Tatai  Volán  IVV  túranapon  vagy  a  Gerecse  50  rajtjában  személyesen  is  
megvásárolható.
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 A mozgalomban való részvétel az egyes túrákon nem jár kedvezménnyel.

Díjazás:  oklevél  és  névre szóló,  a teljesítéshez  igazodó kupa, arany fokozat  
arany színű, ezüst fokozat az előzőnél méretben  kisebb ezüst színű kupa.

Díjátadás: téli Gerecse túránk céljában 2011. december 11.-én, ill. az ezt követő  
bármely forrás túra rendezvényünkön.   

A díjazást  az  kaphatja  meg,  aki  téli  túránkon  részt  vesz  és  ezt  megelőzően  
legkésőbb  2011.  november  1.-ig  eljuttatja  bármelyik  rendező  címére  eredeti  
túrafüzetét  vagy  a  bélyegzőket  tartalmazó  füzetrész  másolatát,  ill.  a  
jelvényszerző túra igazolását.   

A teljesítéshez sok sikert kívánva

Komárom-Esztergom  Megyei  Sportszövetségek  Szövetsége  Természetbarát  
Szövetség

2801 Tatabánya Pf.1296 E: ivvtata@gmail.com M:06-30-579-32-49 Fax:34/510-502

Dr. Tamics Gábor                                     Cserháti László
1171 Budapest, Lantos u. 27.                      1191 Budapest, Rákoczi út
vandorviking@freemail.hu                       csavargonr1@gmail.com

Tel: 0670 369-2590                                     0630 3430780

Honlapunk: http://www.forrasturak.atw.hu
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