
7 nap – 7 éjszaka Kupa 2018 

/ Évközi kupát 7 egymást követő nap túra távjai teljesítése után nyári szünetünk kezdete 

előtti túránkon vehetik át túrázóink. Ez a kupasorozat, nem összevonható a másik két 

kupasorozatunkkal. / 

7 nap - 7 Éjszaka Kupa Díjazás: 

Minden túrázónk, aki 7 egymást követő esti túránkon részt vesz és ezt a túráinkon kapható 

igazoló lapon pecsétekkel igazolja, év közbeni kupadíjazásban részesül. 

A túrákon csak a kistávok kerülnek megrendezésre az alábbi időpontokban. 

2018.06.04 - Hűvösvölgyi lépések 6 km 

2018.06.05 - Érintsük Budaörsöt 6 km 

2018.06.06 - Ezüst Kevély 7 km 

2018.06.07 - Csúcshegyi Túranap 4 km 

2018.06.08 - Hajógyári Séta 6 km 

2018.06.09 - Fenyőgyöngyi Túranap 6 km 

2018.06.10 - Farkas-erdő kívül-belül 9 km 

Igazoló lap leadása kupasorozat utolsó túráján 2018.06.10-én Farkas-erdő kívül-belül 

lehetséges, a díjazás átvétele a nyári szünet megkezdése előtti utolsó túrán 2018.07.08-án, 

Nagykovácsi Túranapon lesz. 

Abban az esetben, ha nem sikerülne mind a 7 napon részt venni, bónusz túráinkon 

bármelyik táv duplázásával pótolhatják a kimaradt igazolást. Duplázás miértjét jelezzék a 

szervezőknek és a Stabil Kupa füzet pecsételése mellett a 7 nap - 7 éjszaka kupa sorozat 

igazoló lapján a bónusz túra pecséthelyen történő pecsételéssel érvényesíthetik az 

elmaradást. Ebben az esetben a díjazás átvétele a megjelölt időponttól eltérően lehetséges.  

A bónusz túráink nem minden esetben a kupasorozat kiírása után vannak. Ezért, aki az adott 

kupasorozatra jelentkezik, előre látóan gondolkodjon, s időben vásárolja meg az igazoló 

lapot. 

Bónusz túrák: 

2018.03.03 Ország Közepe 

2018.09.22 Nagykovácsi Kilátások 

2018.10.21 Telki Felé 

Igazoló lap ára e kupa sorozatra 2000 Ft, a sorozat megkezdésekor. 

A kupasorozat megkezdése előtti túráinkon is megvásárolható az igazolólap, ebben az 

esetben a kedvezményes ár, 1700 Ft. 

 

 

 



A Stabil Kupákkal kapcsolatban tájékoztatást ad: 

Horváth Levente  Telefon: 06 70 420 32 52 

Fakan Tamás  Telefon: 06 70 771 70 20 

A túráinkra való előnevezés, a honlapunkon lehetséges. 

www.stabil-sport.hu 

További információk a weboldalon és a Facebook oldalon keresztül. 

www.facebook.com/stabil.sport  
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