
“Elhagyom a nagyvárost” mozgalom 2022

A mozgalom célja, hogy minél több “hétvégét” tölts szabadban hazánkban, a legnagyobb
városunkon kívül. Így is lett meghatározva az, hogy egy naptári éven belüli hétvégékből minimum a
felét, a legnagyobb városunk határain kívül kell töltened, legalább egy 10 km-es gyalogtúra
teljesítésével. Ebből adódik, hogy egy hétvégére egy túra számolható el. Külföldi túrák is
elszámolhatók, de az arányuk maximum 10% lehet.

A mozgalom egyfokozatú: ország formájú érem díjazás, melyhez 26 túra szükséges.
Gyermek kategória: a teljesítés évében maximum a 14. életévüket betöltőknek elegendő 17 túra
teljesítése (ez 2022-ben: a 2008-ban vagy később születettek).

A névre szóló egyedi díjazásra a teljesített túrák száma és a megtett kilométer is rá fog kerülni.

Az elszámolható túra feltétele:
- a hivatalos TTT naptárban szereplő gyalogos teljesítménytúra
- a rajt és a cél is a legnagyobb városunk határain kívül legyen
- a túra távja minimum 10 km: a nevében 10 km, de valóban 7,31 km nem elszámolható, de

a kerekítés szabályait figyelembe veszem, így a 9,5 km igen :)
- a túra hétvégéjén más túrát nem számoltál el ebben a mozgalomban

2018-tól elszámolható a legnagyobb városunkból induló, de határán kívül végződő, a kiírásban
szereplő táv szerint minimum 55 km-es teljesítménytúra (pl. Kitörés 60, Piros 85, Kinizsi 100)

Korábbi igény miatt elfogadom a nem teljesítménytúrákat is, maximum 40% arányban, de kizárólag
azokat, melyek ellenőrizhetők (pecsételős jelvényszerző túrák, pl. OKT, vagy instant, pl. Vérkör)
Természetesen ebben az esetben is meg kell felelni a fenti feltételeknek az első sor kivételével,
illetve ezekkel a túrákkal együtt is csak egy túra számolható el egy hétvégére. Szintén igény merült
fel ezen túrák hétköznapi elszámolására, ami megengedett abban az esetben, ha azon a hétvégén
más túra nem kerül elszámolásra.

Hosszú hétvégék elszámolása szintén a max. heti egy túrába tartozik, de pl. 2022.04.17-i túrát
elfogadom 2022.04.16-17 vagy 2022.04.23-24 hétvége helyett is, amennyiben ott nincs más
elszámolt túra.

A mozgalom teljesítésének igazolása minden esetben a teljesített túrák (dátum, név, pontos táv)
listájának megküldésével (enkupa2017@gmail.com) válik érvényessé. Okleveleket és egyéb
módon történt igazolásokat szúrópróbaszerűen ellenőrzöm.

Beküldési határidő: 2023. január 20.

A díjazás ára várhatóan 3.500 Ft lesz.

Jó túrázást kívánva:

Komlósi Károly


