DÉL-BÖRZSÖNY KUPA
igazolófüzet
Teljesítménytúrák a Dél-Börzsönyben

A Dél-Börzsöny Kupa 2018 kiírása
A Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület és a VIDE Természetjáró Szakosztály 2018-ban második alkalommal közösen hirdeti meg a Dél-Börzsöny Kupa túrasorozatot, mint teljesítménytúrázóknak kiírt túramozgalmat.

A túramozgalom kiírója
A Dél-Börzsöny Kupa 2018 kiírója és szervezője a Börzsöny Természetbarát és Hegymászó
Egyesület (BTHE) és a VIDE Természetjáró Szakosztály (VIDE).
Koordinátorok, információ:
•
Papp Zsolt / zsoltpapp@bthe.hu / +36 30 4967 757
•
Krieger István / ikrieger@bthe.hu / +36 30 5840 446
•
Kovács Zsolt / konablastfan@gmail.com / +36 20 4983 041
A túramozgalom célja
A Dél-Börzsönyben szervezett gyalogos teljesítménytúrák teljesítésével a régió természeti értékeinek, településeinek, kulturális örökségének megismertetése. A rendszeres testmozgásra, teljesítménytúrázásra való ösztönzés.
A túramozgalomban való részvétel
A mozgalomban bárki részt vehet, aki a kiírásban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A kupában való érvényes regisztrálás feltétele, az igazolófüzet megvásárlása előtt a nevezési lap kitöltése és szervezőkhöz történő eljuttatása.
Teljesítés
A túramozgalomban résztvevő résztávok teljesítésekor az adott rendezvény céljában a Dél-Börzsöny Kupa igazolófüzetének
megfelelő helyére kell a rendezőktől bélyegzést kérni. Teljesítménytúrák esetében csak a szintidőn belüli teljesítés tekinthető
érvényesnek, egy rendezvénynek csak egy résztávja számítható bele a mozgalomba.
Díjazás
Minden igazoltan teljesített túrához pontérték van rendelve. Maximum 48 pont gyűjthető össze. Az összegyűjtött pontok
függvényében három fokozatú díjazás megszerezésére van lehetőség:
•
Arany fokozat: legalább 40 pont öszegyűjtése
Díjazása: névre szóló oklevél, nagy méretű kupa
•
Ezüst fokozat: legalább 34 pont összegyűjtése
Díjazása: névre szóló oklevél, közepes méretű kupa
•
Bronz fokozat: legalább 28 pont összegyűjtése
Díjazása: névre szóló oklevél, kis méretű kupa
Egy éven belül személyenként csak egy fokozat teljesítésére van lehetőség.
Különdíjak (a fenti díjazáson felül)
•
Legalább 46 pont összegyűjtése esetén: póló
•
Börzsöny Kapuja 40 és Börzsöny Szíve 65 teljesítése esetén: VIDE emlékérme
•
Dél-Börzsönyi Kilátások 50 vagy 40, Zebegény 25É és Fel a Hegyes-tetőre! teljesítése esetén: BTHE kulcstartó
Egy éven belül az összes különdíj megszerzésére lehetőség nyílik.
Díjátadás
A díjazások átadására 2018. december 2-án, a sorozat utolsó rendezvényén, a Börzsönyi Mikulás túra céljában kerül sor.
Külön egyeztetés után a díjazások önköltséges postázása is megoldható.

A kupában részt vevő túrák és résztávok:
Esemény / Dátum

Résztávok

Esemény / Dátum

Résztávok

Börzsöny kapuja /
2018.01.13.

45 / 25 / 10

Zebegény éjszakai /
2018.07.28.

25É / 10E

Nosztra /
2018.02.24.

30 / 20 / 10

Bakancsok a Duna irányába
(BaDi) / 2018.09.22.

75 / 50 / 30 / 20

Dél-Börzsönyi Kilátások
/ 2018.03.24.

50 / 40 / 30 / 15

Fel a Hegyes-tetőre! /
2018.10.14.

Egyénileg választott

Börzsöny Szíve /
2018.05.13.

65 / 45 / 25

Börzsönyi Mikulás /
2018.12.02.

25 / 20 / 15
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