
Túrafüggő Érem - Kiírás
A kiírás letölthető formátumban is elérhető. (http://turafuggo.hu/kiiras)

A mozgalom kiírása: Sokunk számára a természetjárás és a teljesítménytúrázás a kedvenc időtöltés, amit rendszeresen 
űzünk egészségünk megőrzése érdekében, kiszakadva a hétköznapok mókuskerekéből. A rendszeres túrázás - némi 
túlzással - függőséget is jelenthet, hiszen nemegyszer vágyunk az új kihívások (gyorsabb tempó, új 
tájegységek/útvonalak) megvalósítására. Ezért a Túrablog 2013. január 1-től útjára indította éremszerző mozgalmát, hogy 
elismerje a teljesítménytúrázók teljesítményét. A minősítő mozgalomban bárki részt vehet, aki az általa interneten 
benyújtott teljesítménytúrák teljesítését igazolni tudja. Értékelni csak a nyílt rendezésű teljesítménytúrákat lehet, 
amelyeken a részvétel minden részt venni szándékozó sporttárs számára biztosított, és amelyekről a rendező bárki 
számára hozzáférhető tájékoztatást biztosít. 

A teljesítés feltétele: A Magyarországon (és a határon túl) rendezett teljesítménytúrákon legalább 250 km teljesítése egy 
naptári éven belül, legalább három különböző tájegységet érintve. A tájegységek alatt a Teljesítménytúrázók Társaságának 
túranaptárában szereplő tájegységi lekérdezési lista a mérvadó. Igazolt teljesítésnek tekintendő, ha a túrázó benevez az 
adott túrára és azt szintidőn belül teljesíti. A több tájegységet érintő teljesítménytúrákat az érintett tájegységek 
bármelyikéhez beszámíthatóak. Egy túra egy napon történő többszöri teljesítése is elfogadott, amennyiben a túrázó a 
hivatalos nevezési idő letelte előtt az első szabályos teljesítés után még újra be tud nevezni. 

Igazolás: A mozgalomban résztvevő túrázóknak egy regisztrációt követően kell a teljesített túráikat megadni a 
www.turafuggo.hu weboldalon. A regisztrált túrák hitelességét nem kell külön igazolni, de a szervező kérheti a díjazás 
elkészítése előtt a túrák igazolófüzetének vagy oklevelének szúrópróbaszerű bemutatását. 

Leadási határidő: A túrázóknak a túraévet követő január 5-ig fel kell vinniük a teljesített túráikat a www.turafuggo.hu 
oldalra. 

Díjazás: A túramozgalom díjazása háromfokozatú, bronz-, ezüst- és aranyérmet szerezhetnek a túrázók. A bronzéremhez 
250 km és három tájegység, az ezüstéremhez 750 km és hat tájegység, míg az aranyéremhez 1500 km összegyűjtése és 
kilenc tájegység érintése szükséges egy naptári éven belül. Egy turista egy naptári éven belül több éremre is jogosult, és a 
magasabb fokozatnak nem előfeltétele az alacsonyabb. 

Díjátadás: A díjátadás két módon zajlik. Lehetőség van postai úton kérni az érmek átadását, vagy az év elején valamely 
előre egyeztetett főváros közeli túrán átvenni. A személyes átvételre javasolt túrák időpontjait és helyszíneit a túrasorozat 
honlapján (www.turafuggo.hu) tesszük közzé. Minden teljesítőt kérünk, jelezze, hogy melyik átvételt választja. 

Térítés: Az egyes érmek térítési díja kétféleképpen kerül megállapításra. Azok számára, akik személyesen veszik át 
érmüket, azoknak 500 forintot kell befizetniük. A másik átvételi lehetőség a magyar posta által lehetséges, értéklevélként. 
Aki ezt a megoldást választja, annak 1100 forintot kell eljuttatnia hozzánk. 

Az érmek ellenértékét a Tolnai Balázs - 11773047-00074698 számlaszámra kell átutalni (Megjegyzésként az utaló nevét, 
a teljesített km-t és a születési dátumot kell feltüntetni). 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy csak annak készítjük el az érmet, aki a térítési díjat előzetesen befizeti. 

• A mozgalom honlapja: www.turafuggo.hu és www.tura.blog.nepsport.hu 
• A mozgalom levélcíme: Tolnai Balázs, 1048 Budapest, Székpatak utca 24. II/8 
• E-mail: info kukac turafuggo.hu 

Az éremszerző mozgalommal kapcsolatban információt ad: 

• Tolnai Balázs (Újpesti TTE, Dunakeszi Kinizsi) 
• E-mail: totesz kukac turafuggo.hu 
• Telefon: +36 20-98-42-511 

A változtatás jogát fenntartjuk. 

Sikeres teljesítést, jó túrázást és jó egészséget kíván a Túrablog nevében: 

Tolnai Balázs 
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