
 „ENCIÁN EMLÉKEK” TÚRAMOZGALOM

A túramozgalom célja: a túraútvonalak bejárása, turista emlékek felkeresése során a résztvevők megismerjék az Encián 
turisták 1914 tagjainak a magyar turistaság érdekében végzett alkotó munkáját, természetjáró tevékenységét.
A túramozgalom szervezője és irányítója: a Kinizsi Természetbarát Egyesület Encián szakosztálya.
A túramozgalom útvonalai és érintendő pontjai: az igazoló füzetben kerülnek meghatározásra a melléjük rendelet 
pontértékekkel. Az érintendő pontok tetszőleges úton közelíthetőek meg. Az útvonalak többsége bármelyik irányban 
végigjárható.
Résztvevői: 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 résztvevő, aki öt éven belül 1914 pontot összegyűjt. A túrák – a szakági túrák 
kivételével – csak gyalogosan teljesíthetők.
A teljesítés igazolása: a füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel, kód beírásával és keltezéssel történik.
Díjazás: az előírt pontszám összegyűjtése után az igazolófüzetet a szervező Kinizsi TE 1068 Budapest, Városligeti fasor 
44. címre kell megküldeni, ahol azt ellenőrzik, igazolják, a teljesítőkről nyilvántartást vezetnek. A teljesítményjelvény a 
szakosztály következő nyílt rendezvényén kerül kiadásra. 
További információ: a 06-30-512-5044-es telefonszámon és a www.kinizsi.org honlapon.

 Az Encián Emlékek túramozgalom 2013. évre kijelölt eseményei:

Teljesítménytúrák:

április 1. - Tojás 30/20 (MVTE)  30 pont
augusztus 25. - Zselici 4 fa 30/20 (Meteor TTE) 30 pont

Természetjáró tájékozódási versenyek:
április 27. - Varsányi Kupa (MVM)  A/B kategória: 30 pont
június 9. Hollós Kupa (Tiszaújvárosi SC) Egyéni verseny: 35 pont

Alkalmi bélyegzések:
május 25. - Öregkői pihenő  15:00-18:00 Csillagtúra a Szent István vándorlás 75. évfordulóján  30 pont
szeptember 22. - Fekete-hegy  12:00-15:00 Csillagtúra a menedékház avatásának 80. évfordulóján 30 pont

A túramozgalom nevezési díja: 1000 Ft.
Társegyesületi (MTSZ) tagok kedvezménye: 200 Ft.

További kódok:
A változásokat honlapunkon tesszük közre:
www.kinizsi.org > Encián Emlékek > információk, illetve a Hírdetőtábla > Hírek között.

http://www.kinizsi.org/

