
Teljesítménytúrák Fejér Megyei Ifjúsági Pontversenye

A Szövetség (FMTSZ), Fejér megye ifjúsági természetjáró csoportjai és diákjai részére pontversenyt ír ki.
A pontverseny  célja  a  szervezett  természetjárás  fejlesztése,  a  természet  szeretetére  és  a  rendszeres 
túrázásra nevelés.

A verseny időszaka 2010. október 1. - 2011. augusztus 31. 

Kategóriák: 

– ált. isk. egyéni
– ált. isk. csoport
– középiskola egyéni
– középiskolai csoport

Feltételek:

Részt  vehet  minden  ált.  isk.  felső  osztályos  és  középiskolás  tanuló  (10  –  18  év  között),  aki  Fejér 
megyében lakik.
A túranaptárban szereplő bármely teljesítménytúrán részt lehet venni az ország bármely részén. 
A csoport létszáma minimum 3 fő kell legyen, felső korlát nincs.
Az iskola több csoportot is indíthat.
A csoportnak nevet kell adni.
A csoportos részvétel nem zárja ki, hogy valaki egyénileg is részt vegyen a versenyben, de ezt a verseny 
végén jelezni kell! 
Ált. Isk. kategóriában a túranapok számítanak.
Középiskolai kategóriában az MTSZ pontszámok számítanak.
Megjegyezzük, hogy az MTSZ tagság nem feltétel, de felhívjuk a figyelmet, hogy számos teljesítménytúrán 
kedvezményesen vehetnek részt a tagsággal rendelkezők.

Pontszámítás módja:

Az egyéni  kategóriában az  általános  iskolás  korosztály  esetében az  összes  túranapok,  a  középiskolai 
korosztálynál az összes MTSZ pont számít.

A csoportoknál ált. isk. kategóriában a következők alapján számoljuk a pontot: minden csoporttag gyűjti a 
túranapjait, majd ezeket a verseny végén összeadjuk és elosztjuk a csoport összlétszámával (és NEM az 
az év során, az egyes alkalmak csoportlétszámának összegével).

A csoportoknál  középiskolai  kategóriában  a  következők  alapján  számoljuk  a  pontot:  a  csoport  egy 
túraalkalommal  csoportlétszám*MTSZ  pont mennyiségű  pontot  gyűjthet.  Az  egyes  túraalkalmakkal 
szerzett  pontokat  a  verseny  végén  összeadjuk,  és  elosztjuk  az  év  során,  az  egyes  alkalmak 
csoportlétszámának összegével. 

Plusz  pont  jár  a  végelszámolásnál,  ha MTSZ tag  a  résztvevő.  Ez  mind egyéni,  mind csoport  esetén 
érvényes.

8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
T: 22/316-480, F: 22/316-028, Ügyelet: csütörtök, 16.00-17.30
e-mail: info@fejer-tura.hu, honlap: www.fejer-tura.hu
Adószám: 18480799-1-07, OTP: 11736116-20279840



Nevezés: 

A nevezési díj 300 Ft/fő, aminek fejében túrajelentő lapot és túranaplót adunk.

A túrák igazolása:

Az egyéni induló a túrákról túrajelentést készít, a teljesítménytúrán a rajt/célban pecséttel igazoltatja a 
részvételt, emellett vezetnie kell az egyéni túranaplót.

A csoport minden tagja túrajelentést készít, továbbá a csoportnak vezetnie kell a csoportos túranaplót.

A verseny végén a túrajelentéseket és túranaplókat le kell adni.

Jutalom:

Egyéni indulóknál: az első három helyezett érmet és tárgyjutalmat kap

Csoportos indulóknál: az első három helyezett kupát, illetve természetjárásra felhasználható pénzkeretet 
kap az elért helyezés arányában. 

A teljesítménytúrák naptára a (www nélkül) ttt.tr.hu weboldalon érhető el.  
A versenyre nevezni  2010. október 1-től december 16-ig lehet személyesen az ügyeleti időben (lásd a 
fejlécet) vagy a megadott elérhetőségek valamelyikén.

További információkért és segítségért Csorvási Róbert, az FMTSZ ifjúsági felelősét lehet keresni a 06 20 
568 6809-es telefonszámon, vagy a ju314ter@freemail.hu e-mail címen.

mailto:ju314ter@freemail.hu

