
Vas   Megye   Teljesítménytúrázója   2021     
Túramozgalom     

A   túramozgalom   célja:     

•    A   Vas   megyében   rendezendő   teljesítménytúrákon   a   résztvevők     
számának   növelése     

•    A   résztvevők   közül   az   elköteleze�   Vas   megyei   túrázók   elismerése     

•    A   fiatal   -   14   év   ala�-   túrázók   számának   növelése     

•    A   fogyatékkal   élő   túrázók   bevonása   a   túramozgalomba     

•    Vas   megye   turisz�kai   vonzerejének   a   növelése   Prezentáció   elérhető:    ITT   

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

A   teljesítésbe   nem   a   túrák   száma,   hanem   a   megte�   kilométer   számít,   
fontos,   hogy   a   tájegységek    számának   is   meg   kell   lenni   a   választo�   szinthez.     

A  különböző  szintekhez  tartozó  szükséges  kilométerek  a  2021-ben  kiírt   �urak.hu   -n  lévő  túra  adatok                
alapján  készülnek  el.  A  teljesítendő  táv  adatok  változhatnak  (a  kiírt,  lemondo�  túrák  függvényében).               
A   százalékértékek   nem   változnak   (lásd   lejjebb).   Március   31-e   után   új   túrát   már   nem   veszünk   fel.     

A   VéTéTé-ben   résztvevő   felnő�   teljesítménytúrázók   3   szintért   indulhatnak:     

  
  

A   VéTéTé-ben   résztvevő   i�úsági   teljesítménytúrázók   3   szintért   indulhatnak:    

  
  
  
  
  

Arany     Ezüst     Bronz   

65%     50%     35%   

266km*     204km*     143km*   

3   tájegység     2   tájegység     1   tájegység   

Arany     Ezüst     Bronz   

50%     35%     20%   

204km*     143km*     82km*   

3   tájegység     2   tájegység     1   tájegység   

https://docs.google.com/presentation/d/1U27QgazhTiGf2WLQKHvMDHBFY_cRnkG6qnGEXU3qgJk/edit?usp=sharing
https://tturak.hu/


A   VéTéTé-ben   résztvevő   fogyatékkal   élő   teljesítménytúrázók   3   szintért   indulhatnak:     

  
  

Az   összes   túrán   maximálisan   teljesíthető   táv   túránként   1   távot   számolva   410km   
VéTéTé_2020_táblázat   alapján*   

  
Vas   megye   teljesítménytúrái   3   fő   tájegységre   oszthatóak:     

•    Kőszegi-   hegység     
•    Őrség     
•    Kemeneshát-   Kemenesalja     

Feltételek:     

•    Az   elszámolható   túráknak   fenn   kell   lennie   a    �urak.hu     honlapján     

•    A   teljesítés   ideje   2021.01.01-   2021.12.31.     

•    Egy   túra   egy   teljesítéssel   számolható   el     

•    Ha   valaki   egy   túrát   csak   rövidebb   távval   tud   befejezni   (ami   a   rövidebb   túra   kritériumait   
teljesí�)   úgy   a   megte�   kilométerek   elszámolhatóak     

•    Csak   gyalogos   teljesítménytúra   számolható   el   (terepfutó   nem)     

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

   •    A   vezete�   túrák   nem   elszámolhatóak     

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

•    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   teljesíte�   távot   ebben   a   táblázatban   tudja   regisztrálni:    LINK     

•    A   teljesítés   igazolásához   az   emléklapok,   oklevelek   fotóját   (nem   kell   szkennelni,   elég   a   
telefonos   fotó)   fel   kell   tölteni   a   személyes    Google   Drive   fiókba     

•    A   táblázatba   és   a   Drive-ba   feltöltö�   adatokat   csak   a   (regisztrált)   feltöltő   tudja   kezelni,   
illetve   módosítani   A   többi   felhasználó   a   sajátján   kívül   csak   megtekintési   joggal   fog   
rendelkezni   (“can   view”)     

Arany     Ezüst     Bronz   

50%     35%     20%   

204km*     143km*     82km*   

3   tájegység     2   tájegység     1   tájegység   

https://tturak.hu/turanaptar
http://www.sakuraegyesulet.hu/index.php/turamozgalmak/mozreg/vas-megye-teljesitmenyturazoja-2018-regisztracio
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f1ksW9MxL04XtwxId_VXIwF-3tRhgSUGRiX621s6m-0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1onQILLRxXWn6oKJwz8uTbF80y3a8YZ-A?usp=sharing


Díjazás:     

•    Az   év   közben   teljesíte�   kilométerek   alapján   és   a   feltöltö�   oklevelek   alapján   válik   
jogosul�á   a   teljesítést   elismerő   sportéremre   a   túrázó     

•    A   díjazás   önköltséges   1.000,-Ft/   sportérem   +   oklevél,   (nem   személyes   átvétel   esetén   
1.000,-Ft   posta+   csomagolási   költség,   oklevelet   pdf.   formátumban   küldjük)     

•    A   díjátadást   2022   januárjában   ünnepélyes   keretek   közö�   bonyolítjuk   le.   

A   túramozgalmat   a   Sakura   Egyesület   Szombathely   szervezi     

  

Szombathely,   2021.   január   2.   


