
Zala megye teljesítménytúrázója 2017
 
A Söjtöri Természetjáró Klub és Toplak József alapító a Zala megyei teljesítménytúra-rendező 
szervezetekkel együttműködve túramozgalmat indított teljesítménytúrázók számára a 2004. évtől 
kezdődően. 

A mozgalomban résztvevők:  Bármely teljesítménytúrázó az alapító Toplak József kivételével. 

A mozgalom célja: Zala megye tájai, különösen a Dél-Zalai-dombság, a Göcsej, a Hetés, a Kelet-
Zalai-dombság és a Keszthelyi-hegység természeti és néprajzi értékeinek megismertetése, az 
egészséges életmódra és a rendszeres természeti sporttevékenységre való ösztönzés, illetve az elért 
sportteljesítmények méltó elismerése. 

A mozgalom teljesítése: Egy naptári év alatt szintidőn belül teljesíteni kell a Zala megyében rendezett 
legalább 20 km-es gyalogos teljesítménytúrák közül legalább 5-öt. A Tátika-Rezi Egy várút/Éjszakai 
egy várút távja is elszámolható (17 km). Rendezvényenként csak egy résztáv számolható el, és feltétel 
még, hogy ezen teljesített teljesítménytúrák összesített hossza elérje a 130 km-t. (Tehát pl. 7, Zala 
megyében rendezett 20 km-es teljesítménytúra szintidőn belüli teljesítése is értékelhető.) 

A mozgalom teljesítésének igazolása: Az igazolófüzetek és/vagy teljesítői oklevelek fénymásolatát 
az alapító Toplak József címére (8897 Söjtör, Deák Ferenc út 182.) kell megküldeni, vagy digitalizált 
másolatukat a kektura@gmail.com e-mail címre elküldeni, vagy a fenti dokumentumokat a Deák 
teljesítménytúrák céljában bemutatni. Az igazolás mellett a mozgalom díjazásának alkalmi térítési 
értékét (2017-ben 700 Ft-ot) is meg kell küldeni az alapító címére rózsaszín postai utalványon 
(melynek másolatát a fenti dokumentumokhoz mellékelni kell), vagy a fent nevezett teljesítménytúra 
céljában be kell fizetni. 

A mozgalom díjazása: A mozgalom teljesítője elnyeri a „Zala megye teljesítménytúrázója” elismerő 
címet, egyedi nyomtatású oklevél, valamint egységes érem díjazásban részesül. Megjegyzés: A 
mozgalom több alkalommal is teljesíthető, de évente csak egyszer. Legfeljebb a tárgyévet követő év 
március 1-jéig be kell nyújtani elbírálásra a szükséges dokumentumokat, ellenkező esetben a díjazás 
elévül. 

Toplak József, alapító 

A mozgalomba beszámító rendezvények 2017-ben: 

2017-03-05    Göcsej Galopp 55/33/55TF (Előnevezés kedvezménnyel!)
2017-03-18    Lepke 40/25 teljesítménytúrák a Keszthelyi-hegységben Cartographia Kupa
2017-04-01    Thury György emléktúra 30/20 Észak-Dunántúli Kupa
2017-05-20    Szent Orbán 20 Észak-Dunántúli Kupa
2017-06-17    Olajos Körút Papp Simon útján 40/30/20 IVV,Cartographia Kupa,Észak-Dunántúl 
Kupa
2017-08-05    Rockenbauer Pál emlékúton 130/70/40 nappali/40 éjszakai Észak-Dunántúli Kupa
2017-09-02    Tátika-Rezi Hosszú két várút / Rövid két várút / Egy várút / Éjszakai rövid egy várút
2017-09-30    Kanizsa 30/20 Észak-Dunántúli Kupa 
2017-10-14    Pálóczi Horváth Ádám teljesítménytúra 30/20 (Pertikeresztúr)
2017-10-22    Deák teljesítménytúrák - 70/55 Bocskán át/55 Rádiházán át/40/30/20

A Lepke 40, az Olajos Körút Papp Simon útján 40, a Rockenbauer Pál emlékúton 40 nappali/40 
éjszakai, a Tátika-Rezi Hosszú két várút és a Deák teljesítménytúrák 40 elszámolhatóak a Maraton 
Kupa 2017 túramozgalomban.


