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Túramozgalom
A mozgalom célja: a Vas megyei 
tájegységeken szervezett 
teljesítménytúrákon résztvevők, 
ezen belül a kiemelkedő teljesítők 
elismerése

www.sakuraegyesulet.hu

info@sakuraegyesulet.hu

Katona Péter
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1. 
Célok:

3



● ő
ő

● ő

●

●

4



2. 
Tények:
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Vas megye 
teljesítménytúrái          
3 fő tájegységre 
oszthatóak:

Kemeneshát
- 

Kemenesalja
Kőszegi- 
hegység

Őrség



● 2017-ben a teljesítménytúrázók 
honlapon 18 gyalogos 
teljesítménytúra volt 
meghirdetve

● Az összes túrán maximálisan 
teljesíthető táv (túránként          
1 távot számolva) 600km volt

● A hosszabb távú  (<50km) 
túrákból 375km gyüjthető    
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http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/naptar


3. 
Megvalósítás:
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● A jövő évben nagyságrendileg 
hasonló mennyiségű és 
teljesíthetőségű túra lesz kiírva a 
Vas megyei túrákból

● A teljesítménytúrázók ezek 
alapján  választhatják ki a nekik 
megfelelő kihívást

● A teljesítésbe nem a túrák száma, 
hanem a megtett kilóméter fog 
számítani
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● A különböző szintekhez tartozó 
szükséges kilóméterek a 2017-es 
adatok alapján készültek el

● Ez a 2018-as adatok alapján 
változhat (a kiírt túrák 
függvényében)

● A százalékértékek nem változnak
(lásd lejjebb)
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4. 
Szintek:
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Vas megye felnőtt és junior 
teljesítménytúrázói           
3 jelvényszintért indulhatnak  :
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Ezüstjelvény 
50%

300km
2  tájegység

Aranyjelvény 
65%

390km
3 tájegység

Bronzjelvény 
35%

210km
1  tájegység



Vas megye ifjúsági (14 év alatt) 
teljesítménytúrázói           
3 jelvényszintért indulhatnak  :
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Ezüstjelvény 
35%

210km
2  tájegység

Aranyjelvény 
50%

300km
3  tájegység

Bronzjelvény 
20%

120km
1  tájegység

Ifjúsági



Felnőtt- junior

Arany jelvény: 65%, 3 térség, 390km
Ezüst jelvény:  50%, 2 térség 300km
Bronz jelvény: 35%   1 térség 210km

Tájegységek: 
Kemeneshát, Kőszegi-hegység, Őrség

Táblázatosan összefoglalva

Ifjúsági

Arany jelvény: 50%, 3 térség, 300km
Ezüst jelvény:  35%, 2 térség 210km
Bronz jelvény: 20%   1 térség 120km

Az összes túrán maximálisan 
teljesíthető táv (túránként 1 távot 
számolva) 600km
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5. 
Kikötések:
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● Az elszámolható túráknak fenn kell lenni a 
TTT honlapon

● A teljesítés ideje 2018.01.01- 2018.12.31.
● Egy túra akkor számolható el több 

teljesítésnek, ha az adott túra külön távja 
kerül teljesítésre (résztáv nem 
elszámolható)

● Csak gyalogos teljesítménytúra 
számolható el (terepfutó nem)
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➔ A teljesítendő kilóméterek / százalékok 
mindig a kiírt túrákhoz igazodnak, amelyek 
elérhetőek lesznek az egyesület 
honlapján, FB csoportban
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6. 
Teljesítés igazolás:
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● A teljesítőnek először regisztrálnia kell egy   
gmail-es email címmel (FONTOS: csak gmail-lal 
működik)  a  Vas-megye-tt  honlapon,            
ezután kap egy elérhetőséget a
Vas Megye Teljesítménytúrázója_sheet -hez

● a túra résztvevője a teljesített távot a 
VMTT_sheet-en  tudja regisztrálni   
(regisztráció 2017 december 27-től elérhető)
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http://www.sakuraegyesulet.hu/index.php/vas-megye-tt
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hnnM4N24t_VDDh9HzK7ixHMh-5t_ZZz1kXgkBKtgwG0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hnnM4N24t_VDDh9HzK7ixHMh-5t_ZZz1kXgkBKtgwG0/edit#gid=0


● A teljesítés igazolására az emléklapok, oklevelek 
fotóját fel kell tölteni a Google_Drive

● A Sheet-re és a Drive-ra feltöltött adatokat csak 
a feltöltő (regisztrált) tudja kezelni, módosítani

● A többi felhasználó a sajátján kívül csak 
megnézési joggal fog rendelkezni (“can view”)
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https://drive.google.com/open?id=1vtBsIO3CwP1ZIuvQkzuw8xIab9kiShf7


7. 
Díjazás:
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● Az év közben teljesített kilóméterek alapján, 
a regisztrációt követően válik jogosulttá a 
teljesítést elismerő jelvényre a túrázó

● A jelvény önköltségét a túrázóknak kell viselni 
(ez még változhat)

● A díjátadást 2018 év végén, vagy 2019 
januárban szeretnénk ünnepélyes keretek 
között lebonyolítani
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● Elérhetőségek a Facebookon: 
Vas-megye-tt  csoport 
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https://www.facebook.com/groups/2028015897482549/?source=create_flow


“Köszönöm a figyelmet!”
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További infó: 

Katona Péter 30-957-6668

Email: info@sakuraegyesulet.hu

              vasteljtura@gmail.com
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