Az "MVTE érem" teljesítménytúra mozgalom
A minősítés megszerzésének feltételei: A Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete (MVTE) a 2003.
évtől útjára indította az "MVTE érem" elnevezésű teljesítménytúra mozgalmat, amely a 2008. évtől kezdve a
következő feltételek teljesülése esetén szerezhető meg:
A naptári évben részt kell venni az MVTE által rendezett mind a hat (6), 2014-től mind a hét (7)
teljesítménytúra bármely résztávján.
A hét (7) rendezvény a következő:
BUÉK 20 teljesítménytúra
Pilis Vertikál vagy Pilis-Vörös-Vár teljesítménytúrák és terepfutás
(Maximális díjazásra nyolc részvétellel (maximális távon), azaz mindkét rendezvény teljesítésével van
lehetőség!)
TOJÁS teljesítménytúrák
Halmi-dűlő teljesítménytúra
Éger-völgy teljesítménytúrák
Piros teljesítménytúrák és terepfutás
Hegedűs Róbert emléktúra T-Online
A hét (7) rendezvényen teljesített résztávok összkilométerei számítanak bele az értékelésbe. Az egyes túrák
pontos kilométer adatait mindig az MVTE állapítja meg a rendelkezésére álló mindenkori legpontosabb adatok
felhasználásával. A teljesítés alatt mindig egy-egy adott rendezvényen valamely létező résztáv szabályos
végigjárása értendő.
Az érem három fokozatban szerezhető meg az alábbiak szerint:
- arany éremre jogosult az a sporttárs, aki a hét (7) rendezvényen való részvétellel legalább 200 kilométert
- ezüst éremre jogosult az a sporttárs, aki a hét (7) rendezvényen való részvétellel 160 és 199 kilométer között
- bronz éremre jogosult az a sporttárs, aki a hét (7) rendezvényen való részvétellel 100 és 159 kilométer között
teljesít.
Tehát az érem megszerzéséhez mind a hét (7) rendezvényen való részvétellel legalább 100 kilométert kell
teljesíteni. Az érmek átadása a tárgyévet követő BUÉK 20 teljesítménytúra céljában történik. A díjátadás pontos
időpontja a Teljesítménytúrázók Társasága (TTT) által kiadott éves eseménynaptárban az adott rendezvénynél
van feltüntetve, valamint a honlapon is megtalálható a rendezvény kiírásánál Az érem térítési díja 2009-től: 500
Ft/fő. A díjat az arra jogosultaknak a Hegedűs Róbert emléktúrán kell befizetni.
MVTE érem gyerekeknek! (14 éves korig, 2003 július 1-én és utána születetteknek!)
Az arany érem megszerzésére, a hat rendezvényen való sikeres teljesítéssel van lehetőség, a hetedik rendezvény
a maximális díjazás megszerzésének feltétele!
BUÉK 20 teljesítménytúra
Pilis Vertikál (A maximális díjazás megszerzésének feltétele!)
Vörös-hegy teljesítménytúra
TOJÁS 20 teljesítménytúra
Halmi-dűlő teljesítménytúra
Magyar Vándor 20 teljesítménytúra
Robi túra (Új táv, 2016-tól!)
Az érem térítési díja: 500 Ft/fő. A díjat az arra jogosultaknak a Robi túrán kell befizetni. Az érmek átadására,
mindig a következő évi BUÉK 20 teljesítménytúrán kerül sor. Sikeres teljesítést, jó túrázást és jó egészséget
kíván, a Magyar Vándorok Teljesítménytúrázó Egyesülete – www.magyarvandorok.hu

