BUDAPESTI TERMÉSZETBARÁT SPORTSZÖVETSÉG
1053 BUDAPEST, CURIA U. 3. TELEFON: (1) 266-5924
közhasznú szervezet
E-mail: btssz@btssz.hu, info@btssz.hu, fotitkar@btssz.hu, Web: www.btssz.hu
SZÁMLASZÁM: CIB 10700691-44911102-51100005

Budapesti Természetbarát Sportszövetség
Gyalogtúra és Rendezvény Bizottság és a
III. kerületi Természetbarát Bizottság
HUSZONKILENCEDIK alkalommal rendezi meg a

BUDAI TRAPP
téli teljesítménytúrát

A járvány miatt hagyományos teljesítménytúrát nem tarthatunk, ezért az idei Budai
Trappot rendhagyó módon, INSTANT TÚRAKÉNT szervezzük meg.

Információk a nevezésről, teljesítésről a következő oldalon találhatók.
Időpontja: 2021. február során bármikor teljesíthető az erdőlátogatási korlátozások
figyelembe vételével. A teljesítés igazolásait február 13-28-ig fogadjuk.
Helyszíne: Pilis és Budai-hegység
Útvonala: Pilisvörösvár – Pilisszentiván – Hosszú-völgy – Nagyszénás, Turistaház emlékfal –
Nagykovácsi - Vörös-pocsolyás-hát - Fekete-fej – Hárs-hegyi-körút – Kis-Hárs-hegy Hűvösvölgy - Vadaskert – Határ-nyereg – Virágos-nyereg – Csúcs-hegyi-nyereg –
Menedékház utca - Menedékház u. 22. (Csúcs-hegyi Vendégház)
Táv: 27,2 km

Szintemelkedés: 941 m

Szintidő: 8 óra

Javasolt indulás: 9 óráig
Családi táv: Hűvösvölgy - Vadaskert – Határ-nyereg – Virágos-nyereg – Csúcs-hegyi-nyereg
– Menedékház utca - Menedékház u. 22. Csúcs-hegyi Vendégház
Táv: 7,8 km
Szintemelkedés: 264 m
Szintidő: 4 óra
Javasolt indulás: 10 óráig
A túra a Tholt Albert Kupa és a Budapest Kupa túrasorozat része.
A túrát teljesítők kitűzőt és emléklapot kapnak, melyet postai úton küldünk meg.
INFORMÁCIÓ: BTSSZ Gyalogtúra és Rendezvény Bizottsága
Szerdai napokon 16.00-tól - 18.00-ig
1053 Budapest, V. Curia u. 3. III. emelet 6. szoba
Telefon: (1) 266-5924

Szövetségünk működését a Fővárosi Önkormányzat, a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ),
a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) és a Budapesti
Sportszövetségek Uniója (BSU) támogatja
TÁMOGASSA ADÓJA TERHÉRE SZÖVETSÉGÜNKET, LEGYEN PÁRTOLÓ TAGUNK! Adószám:

19638160-1-41

Nevezni az online nevezési lapok kitöltésével lehet. A nevezési lapot elegendő a teljesítés igazolásakor kitölteni.
A kért adatokat a BTSSZ harmadik személynek nem adhatja ki, és csak a jelentkezők adatbázisa számára
tárolhatja. A tárolás időtartama 1 év. Ez után az adatok törlésre kerülnek.
Hosszú táv: https://forms.gle/tDmEKsVqoHZympri8
Családi táv: https://forms.gle/XbiN6BHQaPcabkTF7
Nevezési díj mindkét távon: 1200,- Ft/fő, amely tartalmazza a díjazás árát és a postaköltséget.
Családi kedvezmény (a 7 km-es távon): 2000,- Ft/család (max. 2 felnőtt + max. 3 gyerek)
Fogyatékkal élők, valamint a vakok és gyengénlátók egy kísérője ingyen vehet részt a túrán.
A nevezési díj befizetése átutalással történik, a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 10700691-4491110251100005 számú bankszámlájára. A közlemény rovatba a teljesítő(k) nevét és születési évét kérjük beírni!
Rajt megközelítése:
Hosszú táv: Bp-Nyugati vagy Esztergom felől az S72 vagy Z72 személy- vagy zónázó vonattal (menetrend
hétvégén: https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/2_hetvege_20201213.pdf hétköznap:
https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/2_munkanap_20201213.pdf )
vagy 800-as, 830-as busszal Pilisvörösvár vasútállomás bejárati útig. A vasútállomáshoz a sárga négyzet jelzés
vezet. Menetrend: https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal?menetrend=2855
,
https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal?menetrend=2860
Családi táv: villamos: 56, 56/A, 61; busz: 29, 57, 157, 257, 63, 64, 64/A, 164, 264. Menetrendek:
https://bkk.hu/menetrendek/
Közlekedés a céltól: A Menedékáz utca folytatásán (D-i irányba) kb. 2 km-re található a 137-es busz Erdőalja úti
megállója (47.559503,19.006750). Menetrend: https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/1370/20190407_/12.pdf
vagy a Virágosnyereg úton és a Vadóc utcán át érhető el (kb. 1,5 km) a 260-as busz Citronella utcai megállója
(47.571687,19.006807). Menetrend: https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2600/20201102/17.pdf vagy a
Virágosnyereg u. – Aranypatak u. – Solymár köz útvonalon lehet Üröm vasútállomáshoz (47.580936,19.001462)
érni (S72, Z72 vonatok, 218-as busz).
Kocsival érkezőknek, Pilisvörösvár vagy Üröm vasútállomásnál, vagy a Bécsi út-Vörösvári út kereszteződésének
környékén érdemes parkolnia.
Erdőlátogatási korlátozások: http://mtsz.org/erdolatogatasi_korlatozasok
Ellenőrzőpontok: Lásd külön táblázatban. A rajtban, az ellenőrzőpontokon és a célban nem lesz szervező, az
igazolás önkiszolgáló módon történik (lásd lentebb). Frissítőpont, ellátmány nem lesz. Az útra elegendő élelemről
és folyadékról gondoskodjatok! Útközben a Hűvösvölgyben található boltokban, illetve a Lángos büfénél (nyitva
tartás: H-P: 10-19, Sz-V: 9-20 óráig) lehet feltölteni a készleteket.
Útjelzések: A túra végig jelzett turistautakon halad, kivéve a Menedékház utcát. Szalagozás, táblázás nem lesz,
használjátok az útvonaltervezőt és a szöveges itinert! Térkép, tájoló, lehetőség szerint navigációs készülék vagy
megfelelő telefon legyen nálatok!
Díjazás: A túrát teljesítők oklevelet és kitűzőt kapnak, melyet postán küldünk meg. A díjakat a túra lezárását
követően, várhatóan március első felében postázzuk.
A díjazás feltétele:
1. a túra teljesítésének igazolása a lentebb ismertetett módon,
2. az online nevezési lap kitöltése,
3. a nevezési díj befizetése átutalással.
A túra teljesítésének igazolása: Az ellenőrzőpontokon a külön táblázatban megadott tereptárgyakkal készült
szelfi és lehetőség szerint „csiganyál” (útvonalrögzítés) fotitkar@btssz.hu e-mail címre történő megküldésével.
Kérjük, hogy a képeket lehetőleg egy tárhelyre feltöltve és a linket e-mailben megküldve, vagy
óriásfájlküldővel, tömörítve küldjétek meg!
A teljesítő(k) nevét és születési évét az e-mailben se felejtsétek el feltüntetni!
Kérjük, hogy e-mailben csak a teljesítést igazoló szelfiket küldjétek el! De örömmel vesszük, ha megosztjátok a
túra során készült többi fényképeiteket is! A fotókat a BTSSZ Facebook oldalán vagy a Budai Trapp 2021
eseménynél tudjátok közzétenni!
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a Rendezőktől kártérítés semmilyen jogcímen nem követelhető.

