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1. 
Célok:



● A Vas megyében rendezendő 
teljesítménytúrákon a résztvevők 
számának  növelése

● A résztvevők közül az elkötelezett                     
Vas megyei túrázók elismerése

● A fiatal - 14 év alatti- túrázók 
számának növelése

● A fogyatékkal élő túrázók 
bevonása a túramozgalomba

● Vas megye turisztikai 
vonzerejének a növelése



2. 
Tények:



Vas megye 
teljesítménytúrái          
3 fő tájegységre 
oszthatóak:

Kőszegi- 
hegység

Őrség Kemeneshát
Kemenesalja



● 2018-ben a Teljesítménytúrázók 
Társaságának honlapján  20 
gyalogos teljesítménytúra volt 
meghirdetve Vas megyében

● Az összes túrán a maximálisan 
teljesíthető táv (túránként 1 távot 
számolva)  664 km volt (2018-ban)

● A hosszabb távú  (<=50km) 
túrákból 390km gyűjthető 
(2018-ban)

https://tturak.hu/turanaptar


3. 
Megvalósítás:



● A teljesítménytúrázók a kiírt túrák 
alapján  választhatják ki a nekik 
megfelelő kihívást

● A teljesítésbe nem a túrák száma, 
hanem a megtett km fog számítani

● Fontos, hogy a tájegységek 
számának is meg kell lenni a 
választott szinthez



● A különböző szintekhez tartozó 
szükséges kilométerek a 2019-as túra 
adatok alapján készülnek el

● A teljesítendő táv adatok  változhatnak 
(a kiírt, lemondott túrák függvényében)

● A százalékértékek nem változnak
(lásd lejjebb)



4. 
Szintek:



A VéTéTé  felnőtt teljesítménytúrázói           
3 szintért indulhatnak:

Ezüstjelvény 
50%

332km*
2  tájegység

Aranyjelvény 
65%

432km*
3 tájegység

Bronzjelvény 
35%

232km*
1  tájegység

*A 2018-as adatok alapján, ez változhat!



A VéTéTé ifjúsági (14 év alatti) 
teljesítménytúrázói 3 szintért 
indulhatnak:

Ezüstjelvény 
35%

232km*
2  tájegység

Aranyjelvény 
50%

332km*
3  tájegység

Bronzjelvény 
20%

133km*
1  tájegység

*A 2018-as adatok alapján, ez változhat!



A VéTéTé fogyatékkal élő 
teljesítménytúrázói 3 szintért 
indulhatnak:

Ezüstjelvény 
35%

232km*
2  tájegység

Aranyjelvény 
50%

332km*
3  tájegység

Bronzjelvény 
20%

133km*
1  tájegység

*A 2018-as adatok alapján, ez változhat!



Felnőtt

Arany jelvény: 65%, 3 térség, (432 km)*
Ezüst jelvény:  50%, 2 térség (332 km)*
Bronz jelvény: 35%   1 térség (232 km)*

Táblázatosan összefoglalva

Ifjúsági

Fogyatékkal élő

Arany jelvény: 50%, 3 térség (332 km)*
Ezüst jelvény:  35%, 2 térség (232 km)*
Bronz jelvény: 20%   1 térség (133 km)*

Tájegységek: Kemeneshát, Kőszegi-hegység, Őrség
Az összes túrán maximálisan teljesíthető táv (túránként 1 távot számolva) 664km*
(A legfrissebb adat elérhető az adatbázisban.)
* a 2018-as túrák alapján

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i1icNlnAnE9lZVQAT7avd97MS4JTled0RzR1vpkap6A/edit#gid=0&range=A3
https://drive.google.com/open?id=1-_hOgr0MuBSQJFxkRVExtJAo-qe7rxAdzUFSDut1Dg8


5. 
Kikötések:



● Az elszámolható túráknak fenn kell lennie a TTT 
honlapján

● A teljesítés ideje 2019.01.01- 2019.12.31.
● Egy túra egy teljesítésnek számolható el
● Ha valaki egy túrát csak rövidebb távval tud 

befejezni (ami a rövidebb túra kritériumait teljesíti) 
úgy a megtett kilométerek elszámolhatóak

● Csak gyalogos teljesítménytúra számolható el 
(terepfutó nem)

● A VéTéTé-ben a Vas megyéből induló és Vas 
megyébe érkező túrák számolhatóak el

https://tturak.hu/
https://tturak.hu/


● A teljesítendő kilométerek/százalékok 
mindig a kiírt túrákhoz igazodnak, amelyek 
elérhetőek lesznek az egyesület honlapján, 
illetve a Facebook-csoportban

● A vezetett túrák nem elszámolhatóak

http://sakuraegyesulet.hu/
https://www.facebook.com/groups/2028015897482549/


Változások 2018-hoz képest:
● A VéTéTé-ben való részvételhez a túraszervezőknek 

2019. március 31-ig jelezni kell a részvételi 
szándékot, a túra időpontját és a tervezett távokat, az 
ezt követő túrakiírások és módosítások nem vesznek 
részt  a 2019-es VéTéTé kiírásban

● Az egy napra kerülő, VéTéTé-ben elszámolható túrák 
a leghosszabb távuk összegének számtani 
középértékével számítanak a VéTéTé összesített 
elszámolásban
[pl. (55km+45km)/2= 50km]



6. 
A teljesítés igazolása:



● A teljesítőnek először regisztrálnia kell egy 
gmailes email címmel (FONTOS: csak gmaillel 
működik) a honlapon, ezután kap egy 
elérhetőséget a
Vas Megye Teljesítménytúrázója  táblázathoz

● A túra résztvevője a teljesített távot ebben a 
táblázatban tudja regisztrálni 

● Mindenkinek újra kell regisztrálni

http://www.sakuraegyesulet.hu/index.php/vas-megye-teljesitmenyturazoja-2018-regisztracio
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-_hOgr0MuBSQJFxkRVExtJAo-qe7rxAdzUFSDut1Dg8/edit?usp=sharing


● A teljesítés igazolásához az emléklapok, oklevelek 
fotóját (nem kell szkennelni, elég a telefonos fotó) 
fel kell tölteni a Google Drive-ba

● A táblázatba és a Drive-ba feltöltött adatokat csak 
a (regisztrált) feltöltő tudja kezelni, illetve 
módosítani

● A többi felhasználó a sajátján kívül csak 
megtekintési joggal fog rendelkezni (“can view”)

https://drive.google.com/drive/folders/1eT3nEJtZ7ojmyJzxcoO0_lM6rgBdkl3Z?usp=sharing


7. 
Díjazás:



● Az év közben teljesített kilométerek alapján 
és a regisztrációt követően válik jogosulttá 
a teljesítést elismerő  sportéremre a túrázó

● A díjazás önköltséges 
(1.000,-Ft/sportérem + oklevél, 
600,-Ft posta, oklevéllel 1000,-Ft a posta)

● A díjátadást 2019 decemberében, vagy 
2020 januárjában szeretnénk ünnepélyes 
keretek között lebonyolítani



Változás 2018-hoz képest:
● Lehetőség lesz teljesítői füzetet igényelni
● Ennek ára 2.000,-Ft, ami tartalmazza a 

megszerzett fokozathoz tartozó sportérem 
és oklevél árát is, a postaköltséget nem
(postaköltséget lásd az előző dián)

● A teljesítői füzet önállóan nem elegendő a 
teljesítmény igazolásához, ahhoz marad az 
eddigi rendszer



● A rendező egyesületek felajánlhatnak 
támogatást a mozgalomnak, ennek mértéke
5-10-20eFt. Ez bronz-ezüst-arany fokozatú 
támogatásnak felel meg



Köszönöm a figyelmet!



További infó: 

Katona Péter 30-957-6668

Email: info@sakuraegyesulet.hu

              vasteljtura@gmail.com

mailto:info@sakuraegyesulet.hu
mailto:vasteljtura@gmail.com

