Szépjuhászné Százas Kupa 2020
Teljesítés feltétele:
A teljesítés feltétele, hogy a túrázó maximum kétnaptári éven belül 100 pontot érjen el, vagyis 100 alkalommal érintse Szépjuhásznét, és a túrák
teljesítésit igazolja!
Szépjuhászné Százas UltraKupa jár annak a túrázónak, aki a teljesítéshez szükséges 100 pontot egy naptári év alatt éri el!
Pontszámítás, és elszámolható túrák:
A mozgalomban elszámolható minden olyan túra, amely szerepel a TTT túranaptárában, és érinti Szépjuhásznét. Minden „érintés” 1 pontot ér.
Amennyiben a túra többször is érinti Szépjuhásznét, abban ez esetben több pontot ér.
Ha egy körtúra innét indul, akkor a start és a cél is külön érintésnek minősül, vagyis 2 pont. A Monoton Maraton például 15 pontot ér.
Túrákat duplázni természetesen ér, egy rövidebb körtúra egy nap akár 3-4 alkalommal is teljesíthető 
(körtúra duplázás esetén az egyik túra célja, és a következő túra startja ugyan fizikailag lehet csupán egy érintés, de ebben az esetben ezek külön
érintéseknek számítanak, szóval ha valaki megcsinál például 3 Szépjuhászné székhelyű körtúrát, az 6 pont)
Megbeszélés szerint elfogadhatók olyan túrák is, amik bár nem szerepelnek a TTT túranaptárban, de igazolhatóan érintik Szépjuhásznét.
(futóversenyek, Budai Térképkör, stb.)

😊

A mozgalomban csak az aktuális és az előző év túrái számolhatók el. Tehát ha 2018-ban igényeled a Kupát, akkor a 2017-2018 év túrái számolhatók
el, korábbiak nem. (Ha December 31-ig elfelejted leadni az igénylést, ezt Január 10-ig pótolhatod)
A mozgalomban egyszer már elszámolt túrák következő alkalommal már nem számolhatók el.
(vagyis nem számolhatók el ugyanazok a 2018-as túrák a 2017-2018-as és a 2018-2019-es Kupa esetén is!)
Az igazolás a túrák listájának elküldésével történik. Kérlek, számold össze és összegezd a pontokat is!
A túrák teljesítését nem kell külön igazolni, de fenntartom a jogot, hogy szúrópróbaszerűen elkérjem 1-1 túra igazolását (oklevél/itiner).
Díjazás:
Az igénylést emailben várom a megadott címre. Erre igyekszem pár napon belül válaszolni!
A mozgalomban történő részvétel díja 7500 Ft. A befizetést részleteiről a túrázó emailben kap értesítést az elbírálást követően.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a részvételi díjat a következő kiírásban növelje. Ezt tartsa figyelemben az, aki 2 év alatt szeretné megszerezni a
kupát!
A díjátadó helyéről és időpontjáról az összes beérkezett igénylés elbírálása után érkezik tájékoztatás.
(Vagyis valamikor Január 10 után)
Várható első átvételi lehetőség az éves TTT közgyűlés.
A kupákat a díjátadó után is át lehet venni, ez egyeztetés kérdése. Postától sem zárkózom el, bár aki ennyiszer megjárta Szépjuhásznét, biztosan
össze tud hozni egy budapesti átvételt 
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Kellemes túrázást kívánok mindenkinek!
Elérhetőségek:
Keresztény László
szepjuhasznekupa@gmail.com
Sürgős esetben: https://www.facebook.com/takysoft
(nyugodtan jelölj ismerősnek, és várd meg, amíg visszajelöllek, mert amúgy nem mindig kapom meg az üzeneteket)
PS: Ez egy nehezen megszerezhető kupa. Nem számítok sok teljesítőre.

