
Mátra Teljesítménytúrázója 2016

A  túramozgalom  célja  a  mátrai  teljesítménytúrákon  keresztül  a  Mátra  minél  szélesebb  körben  v
aló megismertetése a természetet kedvelő és sportolni, kirándulni vágyó társainkkal. Szeretnénk, ha az
érdeklődő  túrázók  minél  több  egyesület  által  szervezett  teljesítménytúrán  részt  vennének,  ezáltal
betekintést  nyernének  az  egyesületek  munkásságába,  kedvet  kapnának  az  egyesületi  tagsághoz,
élethez.
Szeretnénk  felkelteni  a  figyelmet  a  természet  védelmére  és  szeretetére.  Túráink  és  a  hétköznapi
életünk során is  figyeljünk oda a környezetünkre,  a  természetre,  és  ne szemeteljünk az  erdőben.
Próbáljunk  tudatosan  gondolkozni  és  cselekedni,  és  megfelelő  példaként  szolgálni  a  felnövekvő
nemzedékeknek. Fontos, hogy mi csak vendégek vagyunk a természetben, és igyekezzünk azt úgy
megőrizni, ahogy az akkor volt, mielőtt odaérkeztünk volna.

Kiíró
Hérics Természetjáró és Turisztikai Sportegyesület 
 (www.herics.hu www.matra-tura.hu  www.ttura.hu www.teljesítménytúra.hu)
 Fő támogatóink
Tízpróba Magyarország Kft. - Decathlon (http://www.decathlon.co.hu/)
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület (TDM) (www.gyongyos-matra.hu)

 A teljesítés feltétele, fokozatai

 A Mátrában 2016-ban 20 túra kerül megrendezésre, mely része a Mátra Teljesítménytúrázója mozgalomnak.
A teljesítésnek 3 fokozata van:
3. Fokozat eléréséhez: a 20teljesítménytúrából minimum 6 túra teljesítése és ezeken minimum 150km-megtétele 
szükséges.
14 éves kor alatt 5 túra teljesítése és ezeken minimum 100km megtétele szükséges. (14 éves kor alattinak tekinthető 
az a teljesítő, aki 2002. január 01-én vagy az után született.)
2. Fokozat eléréséhez: a 20 teljesítménytúrából minimum 8 túra teljesítése és ezeken minimum 250km megtétele 
szükséges.
14 éves kor alatt 7 túra teljesítése és ezeken minimum 180km megtétele szükséges.
1. Fokozat eléréséhez: a 20 teljesítménytúrából minimum 10 túra teljesítése és ezeken minimum 450kmmegtétele 
szükséges.
14 éves kor alatt 9 túra teljesítése és ezeken minimum 300km megtétele szükséges.
Külön díjazásban részesül
- az első 10 nő és férfi teljesítő (ennek megállapításánál a teljesített km-t vesszük figyelembe, azonos táv teljesítése
esetén megosztott helyezés kerül kiosztásra!)
- a legidősebb női és férfiteljesítő
- a legfiatalabb fiú és lányteljesítő.
A teljesítés módja

A túrákkal kapcsolatos főbb adatokat az igazoló lap tartalmazza, részletesebb információk a túramozgalom honlapján,
a www.ttura.hu  vagy a www.teljesítménytúra.hu oldalon, vagy az egyesületek honlapjain és a 
www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu oldalakon található.

Teljesítettnek tekintjük azokat a túrákat, melyekre a túrázó benevez, elindul és teljesíti azt. A rendező ezután a 
teljesítést a túra pecsétjével hitelesíti a Mátra teljesítménytúrázója mozgalom igazolólapján. Ez után a túrázónak be 
kell írni a pecsét mellé a túra teljesített távját és az adott túrán kapott rajt számát. Fontos, hogy ezek jól olvashatóak 
legyenek és a bélyegzés ne takarja ki az adatokat (ezért célszerű a bélyegzés után beírni). Ha nem egyértelmű a 
teljesített táv, akkor automatikusan a legkisebb távot fogjuk figyelembe venni. Amennyiben a túrázó valamilyen okból 
kifolyólag nem tudta a túra pecsétjét megszerezni az igazolófüzetébe, azt utólag is pótolhatja az oklevél és az 
igazolófüzet bemutatásával, amit elektronikus formában szkennelve lehet beküldeni a hericsttse@gmail.com e-mail 
címre. Személyesen az Őszi Mátra és a  Galya 50/24/10/2 Jótékonysági teljesítménytúra az autizmussal élőkért! túrán
lehet pótolni az elmaradt igazolásokat.

Egy napon csak egy túratáv teljesítése számít bele a mozgalomba!
Egy naptári évben csak egy fokozat teljesítése lehetséges!
Csak a gyalogos távok számítanak bele a mozgalomba, tehát a terepfutó, kerékpáros stb. nem!
Ha valaki felad egy túrát, de egy rövidebb LÉTEZŐ résztávnak megfelelő távot és szintet megtesz az adott 
túrán, az elszámonhatja a rövidebb résztávot a túramozgalomban! Ezt minden esetben hitelt érdemlően 
igazolni és előzetesen egyeztetni kell írásban a hericsttse@gmail.com emailcímen!  Csak létező résztáv 
számítható be a mozgalomba! (Pl.: Mátrabércen valaki eljut Mátrakeresztesig, de ott lesérül, akkor a Hanák 
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Kolos túrát el tudja számolni, ha az igazolófüzetében megvannak az addigi ellenőrzőpontok bélyegzései, ha a 
megtett táv ÉS szint nem éri el a legrövidebb LÉTEZŐ résztáv távolságát és szintemelkedését, akkor nem 
számolható el a mozgalomban! )

Regisztráció, nevezés és a teljesítésigazolása

Nevezés:  1500Ft/fő a nevezési díj. (Részletek az "Nevezés és igazolás" felületen.)

A regisztráció és nevezés a www.ttura.hu honlapon, az igazolólapok átvétele pedig a túrákon személyesen 
történik!
 
A nevezési díj (1500Ft/Fő) befizetésének két módja lehetséges:
1. Átutalással: Hérics TTSE (Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett) 62100164-15600022 
bankszámlaszámra. A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a következő adatokat:
„Mátra TT nevezési díj Név: Születési dátum: "!
2. Személyesen: a teljesítménytúrákon az igazoló lap átvételénél!
Amennyiben a nevezési díj nem kerülnek befizetésre, úgy a nevezés érvénytelen!
Fontos, hogy az igazoláshoz szükséges az igazolólap és a www.ttura.hu honlapon való regisztrálás és 
nevezés együttes megléte!
Az igazolás a honlapon való regisztrálás, nevezés után lehetséges, a honlapon erre a célra kialakított felületen, ahol 
be kell csatolni a papír alapú igazolólapot. Pecsételt, névvel, adatokkal, rajtszámmal teljesített távokkal ellátva!
 
Az igazolás beküldésének határideje  2016. december 4.
Ha valakinek problémái adódnak az elektronikus, regisztrációból és nevezésből, igazolásból készséggel 
állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken, valamint a túrákon!
 
Hérics TTSE
3033 Rózsaszentmárton Bányász út 10
hericsttse@gmail.com
+3670/596-77-76
Az elektronikus regisztráció, nevezés és igazolás mindannyiunk érdeke, csökkenti az adatfeldolgozás 
időtartamát, és hibalehetőségét!
Az igazoló pecsételések pótlására személyesen van lehetőség:
Az Őszi Mátra és a Galya 50/24/10/2 Jótékonysági teljesítménytúra az autizmussal élőkért! túrán (egyeztetéssel más 
időpontban nov. 15-ig).
Az igazolófüzete elérhető a 20-érintett teljesítménytúrán, valamint a gyöngyösi Mountex túraboltban.

 A legalább 6 túrát és 150km-t teljesítők fém jelvény és emléklapot,

a legalább 8 túrát és 250km-t teljesítők érmet és emléklapot,
a legalább 10 túrát és 450km-t teljesítők serleget és emléklapot kapnak.
(A 14 évalatti teljesítők is ugyan ezt a díjazást kapják.)
Díjátadás:
A díjátadásra ünnepélyes keretek között kerül sor
2016. december 18. 11:00-kor Gyöngyösön a Kolping házban
(3200 Gyöngyös Török Ignác út 1.)
Aki itt nem tudja átvenni a díjazását, az a következő évben a Téli Mátra teljesítmény túrán teheti ezt meg. Postai úton 
nem áll módunkban elküldeni a díjazást, ezért ezek után már csak előzetes egyeztetéssel van lehetőség a díjak 
átvételére.



 A túramozgalomban érintett túrák időpontjai 2016-ban:

1.  2016-01-30    Téli Mátra XL/L/M/S

2.  2016-02-13    Kiss Péter Emléktúra a Mátrában 57/37/20

3.  2016-02-27    Mátrai LeFaGySz

4.  2016-03-12    Mátrahegy 40/30/20/10

5.  2016-04-02    Mátrai Decathlon Túranap 50/25/12

6.  2016-04-09    MÁTRABÉRC/Hanák Kolos/Muzsla

7.  2016-05-08    Barangolás a Keleti-Mátrában

8.  2016-05-21    Vidróczki teljesítménytúrák a Mátrában 61/46/31/18

9.  2016-05-28    Mátrai Csillagok éjszakai teljesíménytúra40/25/15

10. 2016-05-29   Rózsaszállás 45/27/17

11. 2016-06-04   Mátra 115/88

12. 2016-06-18    Mátravasút 20/10

13. 2016-07-02    Mátra 60/40/30/15A/15B

14. 2016-07-23    Patai Mátra 50/35/18/6/3

15. 2016-07-24    Föl az ország legmagasabban foglalt forrásához!

16. 2016-08-06    Kékes 4x/3x/2x/1x

17. 2016-09-10    Vadrózsa 150/50/30/20/10

18. 2016-10-08    Őszi Mátra 30

19. 2016-11-05    Galya 50/24/10/2 Jótékonysági teljesítménytúra az autizmussal élőkért!

20. 2016-11-25   Galyavár 110 mérföld és résztávjai

+1. 2016-12-18    Mátra Teljesítménytúrázója Díjátadó Ünnepség


