
 Kedves Természetjárók! 

 Ami másoknak a Bakony és a Káli-medence, az nekünk a Kőszegi-hegység. Szerelem, kihívás, 
 kaland, nyugalom, szépség, teljesítmény. 

 Már korábban létre kelle� volna hoznunk, mert ez a tájegység is megérdemli. 
 A korábbi Vas Megye Teljesítménytúrázója mozgalom sikere után eljö� az idő, hogy 
 tovább  lépjünk és pótoljunk egy régi hiányt. 

 Egyesületünk a 2023. évben is meghirde� a  Kőszegi-hegység  Túrázója  túramozgalmat. 

 A túramozgalom megcélozza a természetjárókat és a teljesítménytúrázókat is, teljesíteni 
 lehet gyalogosan, futva, sível, vagy kerékpárral is. 

 A sorrend tetszőleges, a teljesítés feltétele a 3 x 5 pontból 10 teljesítése 
 Regisztrálni lehet:  A Kőszegi-hegység túrázója 

 A kiírás szerint fel kell keresni : 

 5 csúcsot – A Kőszegi-hegység csúcsai közül az ado� évre ötöt a  kijelöltek közül: 

 1.  Íro�kő 
 2.  Nagy-Szarvaskő (Ausztria) 
 3.  Felsőszénégető kilátópont (Ausztria) 
 4.  Ó-ház kilátó 
 5.  Gyilkos-szikla 
 6.  Tábor-hegy 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7_HE4Z3CSimJ21Oh4HIv-CZu_xXWG1GfrzdWzXXGnMgadNg/viewform


 5 helyet - A Kőszegi-hegység helyei közül az ado� évre ötöt a kijelöltek közül: 

 1.  Kéktúra emléktábla (Szt.Vid) 
 2.  Hörmann-forrás  T 
 3.  Kalapos-kő 
 4.  Csömöte-hegyi kilátó (Lukácsháza) 
 5.  Cáki pincék (Cák) 
 6.  Margareten-warte (Ausztria) 

 5 túrát - A Kőszegi-hegységben az ado� évben megrendezésre kerülő teljesítménytúrák 
 bármely távját (�urak.hu alapján) 

 1.  Évkezdő tekergő 
 2.  Í2 Túrák  (Geogo is) 
 3.  Kisrábavölgyi Gyalogtúra 
 4.  Őrvidék túrák 
 5.  Íro�-kő túrák 
 6.  Bejgli Lejáró Túra  (Geogo is) 

 Nyilvántartás: a megado� linken történt regisztráció után az admin elküldi a tudnivalókat. 
 Az  érinte� pontokat és a teljesíte� túrákat lehet X-elni, fotókat feltölteni ( a rendszer 
 nagyban  hasonló a Vas Megye Teljesítménytúrázójához) 

 A  Kőszegi-hegység Túrázója  túramozgalom teljesíthető 2023.január 1-e és 2023.december 
 31-e közö� (kérjük, hogy december 15-ig lehetőségek szerint a teljesítést feltölteni 
 szíveskedjetek). 

 Díjazás:  Kőszegi-hegység Túrázója  jelvény és oklevél. 

 A �z pont megszerzése után lehetőség van már év közben is hozzájutni a jelvényhez. 

 Költség: a jelvény és az igazolólap ára 2023-ban is 2.000,-Ft, melyet a Sakura Egyesület 
 bankszámlaszámára lehetséges átutalni (az igazolólapot nem postázzuk, csak .pdf 
 formátumot  küldünk a megado� email címre. A jelvény  posta és csomagolási  költsége 
 500,-Ft) A jelvény fém, vert, mérete kb. 30x20mm. 

 Sakura Egyesület Szombathely 

 www.sakuraegyesulet.hu  info@sakuraegyesulet.hu  FB_csoport 

 Katona Péter 

 elnök 

 Sakura Egyesület 

https://geogo.hu/geogo/-MW8AD8lonPmRMu91K8T
https://geogo.hu/geogo/-MP8Vza1H0FAMkDecssQ
https://www.facebook.com/groups/197926871039118

