Harci Túra CSÓRON 2021-ben!

Mottója:" Nincs az ősznél, nincs ügyetlenebb, elpotyogtat minden levelet. Ha a holdkeltekor a Nap meg
nem halna, ugyan hova lenne a holdfény hatalma?”
Aki egy szép tájkép minden részét külön tanulmányozza, az egésznek teljes és összetett hatását is jobban
megérti.

Kedves Versenyzők! ☻
- JUBILEUMI 20. HARCI TÚRA Örömmel tájékoztatok mindenkit, aki szereti a kihívásokat, hogy megrendezésre kerül a „20. Harci
túra” Gyalogos, nappali, tájékozódási túraverseny. Szeretettel várunk mindenkit kortól függetlenül.
A versennyel kapcsolatban:
Ideje: 2021. november 20. (szombat) 08:30 Csór, Sportcsarnok előtt.
Regisztrálás: indulás előtt közvetlenül. Csapatok indítása: Előzetes időbeosztás alapján.
A táv:
kb.15 km - Csór környéke (Kelet-Bakony)
Csapatok:
Ajánlott 4 fős csapatokkal jelentkezni, mivel az állomáspontokon a
feladatok végrehajtása ezt kívánja meg. Természetesen lehet négynél több fő is egy csapatba, de több
az esély, hogy valaki visszahúzó erő lesz. Felnőtt; – Gyermek (14 év alatti); – Vegyes csapatok.
Nevezési díj:
Előnevezés: 1000 Ft-/ fő, a helyszínen: 1200 Ft-/fő
Nevezni lehet:
Madár Zsolt (30/ 567-4143, zsoltmadar@vipmail.hu) vagy Facebookon.
Jelentkezési határidő: 2021. november 18. 20:00 óra. Nevezést követően küldjük a versennyel
kapcsolatos részleteket, e-mail-ben.
Állomások harci akadályokkal. A szóba jöhető feladatok a menet során:
• Íjászat, • Menedék építés, • Drótakadály leküzdése,• Kötélpályákon történő áthaladás különböző
módszerekkel,• Sziklamászás,• Sítalpazás,•Túlélési technikák,• Sebesültszállítás, sebkötözés,
elsősegély nyújtás,• Légpuska lövészet,• Svédpálya, Paint ball, Air soft, Baranta,• Navigációs,
tereptannal kapcsolatos feladatok,• Jelzések adása-vétele hegycsúcsokról. • Aknakeresés, stb.
Verseny logós (Gildan) pólót előre lehet rendelni (1500 Ft-) Saját ivó, evőeszközt mindenki hozzon
magával. „Zöldek lettünk” Minden csapat kap térképet, járőrlapot. Célszerű hozni tájolót, (ha vanGPS-t). A RAJT helyszínén meleg tea lesz. A résztvevő csapatokat a CÉL-ban finom meleg ebéd
várja. Minden sikeres végrehajtó kitűzőt, valamint emléklapot kap. Díjazások (érmek, kupák)
Ezt követően a jól megérdemelt pihenés jár mindenkinek, amit már nem a
Csóri Csukások Természetjáró Egyesület szolgáltat.

Tisztelettel:
Madár Zsolt

https://facebook.com/bakancskoptatók, harci túra

