
Északi Szivárvány Kupa 2017

A Bükk hegységet áprilisban sújtó természeti katasztrófa miatt a Bükk Teljesítménytúrázója Kupa idén
nem  teljesíthető.  A  hiány  pótlására  és  Észak-Magyarország  tájainak  megismertetése  céljából  a
Hegyiember és Baráti Köre 2017-ben meghirdeti az Északi Szivárvány Kupát. Az Északi Szivárvány
túramozgalom, melynek díjazása kitűző és oklevél  a kupától  függetlenül  továbbra is  teljesíthető a
mozgalom kiírása szerint.

A kupa megszerzésének feltételei:
2017-ben teljesíteni kell 10 túrát az alább felsorolt teljesítménytúrák közül. A túrákon bármely résztáv
teljesíthető. Egy rendezvénynek csak egy résztávja értékelhető.

február 4. Barcika
március 15. Népek Tavasza
április 15. Kőről-kőre a Bükkben
április 22. Vitézlő
június 3. Kuruc portyák 
június 24. Föld alatt és föld felett
július 8. Lápa
augusztus 12. Erdőkövesd Challenge
augusztus 19. Abaúj-Hegyközi teljesítménytúra
augusztus 25-26. Eger Csillaga Teljesítménytúra
szeptember 10. Tokaji Bakancsos Bortúra
szeptember 23. Bazalt
szeptember 23. Magashegy
szeptember 24. Tompa Mihály teljesítménytúra
szeptember 30. Óbükk Ökotúra
október 14. Rákóczi nyomán (Zemplén)
november 4. Kőről-Kőre a Zemplénben
november 5. Milic Maraton/Félmaraton
december 2. Denevér Mikulás
beszámítható továbbá a Zöld Sportok Clubja bármely teljesítménytúrája (akár több is).

A fenti feltételeket teljesítő túrázó a nevezési díj (2000 Ft) befizetése után névre szóló (kis méretű)
kupát kap.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azok a túrák számíthatók be, amelyeket a túrázó teljesített, tehát a
rendezőség által kiírt  útvonalon és az előre megadott szintidőn belül  járt  végig. (Rendezői  bejárás
elfogadható,  előzetes  egyeztetés  után.  Rendezőnek  az  számít,  aki  a  túra  napján,  a  rendezvényen
rendezői feladatokat lát el.) 
Az igazolás módja és a díjazás átvétele: A kupára előzetesen nem szükséges nevezni, a teljesítést a
túrák igazolófüzeteinek,  okleveleinek bemutatásával  tekintjük elfogadottnak.  Ennek időpontja  és  a
díjazás átvétele a kiírókkal történő személyes egyeztetés tárgya. A kupára jelentkezni legkésőbb 2018.
január 10-ig lehet. A díjazásokat ezután készíttetjük el.

Információ:
Pető Sándor 
06 (30) 511-5690 E-mail: hegyiemberesbaratikore@gmail.com
A kiírás megtalálható az alábbi honlapon: www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu 

Élményekben gazdag túrázást kívánunk Észak-Magyarország varázslatos tájain.
Hegyiember és Baráti Köre
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