
A  mozgalom  célja:  a  Dunántúl  10  megyéjében  rendezett  gyalogos
teljesítménytúrákon  keresztül  az  adott  tájegység  és  a  megye  népszerűsítése,
szélesebb körben való megismerése.
Célunk a komolyabb sportteljesítményt elérő túratársak díjazása.
A mozgalomban való részvétel nyílt, abban egyesületi tagságtól
függetlenül bárki részt vehet.
A mozgalomba csak azok a gyalogos teljesítménytúrák számolhatóak el, melyek
szerepelnek  a  Teljesítménytúrázók  Társasága  (TTT)  honlapján  található
túranaptárban.

A túrák igazolása: az igazolófüzetbe az adott teljesítménytúra teljesítése után, a
rendező egyesület igazolóbélyegzőjét kell kérni, valamint a teljesített túra távját
is  be  kell  írni  a  túrához.  Amennyiben  elmarad  a  túra  bélyegzővel  történő
igazolása, úgy mellékelni kell a teljesítő oklevelét az elbíráláskor.
A túra  szervezője  bárkitől  bekérheti  a  teljesítés  elbírálásakor  az  adott  túra
oklevelét vagy itinerét.

A túramozgalom 3 fokozatú

Bronz fokozat:  3 kötelező túra és minimum 250 km teljesítése.
Ezüst fokozat:   6 kötelező túra és minimum 500 km teljesítése.
Arany fokozat: 10 kötelező túra és minimum 750 km teljesítése.

A Dunántúl legmagasabb pontjának, az Írott-kőnek az érintése
mindegyik fokozat teljesítéséhez szükséges!

Díjazás: kupa és oklevél
Nevezés díja: 4.500 Ft, melyet a díjazás átvétele után kell befizetni.

Teljesítő adatai:

Név:.......................…………………....................…....................................

Lakcím:..................…………………...............…........................................

Telefonszám vagy e-mail:…..……………….........…............................….

A túramozgalmat összeállította: Orbán Imre
Elérhetőségei: Telefon: 06/70/942-4410
E-mail cím: bakonyturistaja@googlemail.com

Dunántúl Kupa 2023.

Baranya megye

Dombay-tó túrák
(a megye kötelező

túrája) 

Km: Km: Km:

Fejér megye

Mezőföld túrák
(a megye kötelező

túrája) 
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Győr – Moson – Sopron megye

Soproni KÉK-
frankos

(a megye kötelező
túrája) 
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Komárom – Esztergom megye

Márton Áron
emléktúra 

(a megye kötelező
túrája) 
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Pest megye

Téry Ödön
emléktúra 

(a megye kötelező
túrája) 
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Somogy megye

Túrák Ságváron
(a megye kötelező

túrája) 
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Tolna megye

Tolnai Hegyhát
(a megye kötelező

túrája) 
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Vas megye

 Őrtállók 20, 40

(a megye kötelező
túrája) 
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Veszprém megye

 Kinizsi Pál
emléktúra 

(a megye kötelező
túrája) 
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Zala megye

Salla 25

(a megye kötelező
túrája) 
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