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2013-2014 tanévi eseménynaptár

/Tervezet! A változtatás jogát az előre nem látott akadályok (pl.természetvédelmi
engedélyeztetés ) miatt fenntartjuk./

1. Tanévnyitó túra – Őszi túratalálkozó
Időpont: 2013. szeptember 21. szombat
Helyszín: Pilis-hegység

2. Őszi tájékozódási túraverseny
Időpont: 2013. október 19. szombat
Helyszín: Gerecse-hegység

3. Mikulástúra
Időpont: 2013. december 1. vasárnap
Helyszín: Budai-hegység

4. Téli túra
Időpont: 2014. január 25. szombat
Helyszín: Börzsöny-hegység

5. Városismereti verseny
Időpont: 2014. március 1. szombat
Helye: később megadott helyen

6. 1848-as Emléktúra
Időpont: 2014. március 15. szombat
Helyszín: Isaszeg

7. Összetett tájékozódási és természetjáró-ügyességi verseny
Időpont: 2014. április 12. szombat
Helyszín: Budai-hegység.

8. Tanévzáró találkozó: díjátadások, játékos versenyek
Időpont: 2014. május 31. szombat
Helyszín: Budai hegység.

9. Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozója (TFSz szervezésében)
Időpont: 2014. július első hete.
Helyszín: Balatonszántód
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További tudnivalók:

A rendezők a később felmerülő akadályok miatt a változtatás jogát fenntartják. Ez esetben

a módosításokról a rendezvény előtt kellő időben értesítik az iskolákat. A részletes kiírásokat

kb. két héttel az esemény előtt a szervezők megküldik, illetve a Bpdiaktúra honlapján is

megtekinthetők. Ugyanitt a rendezvények eredményei és az esetenként készült fényképek is

megtalálhatók.

Az iskolák éves szabadidős természetjáró tevékenységét e tanévben is pontversenyben

értékeljük. Az eseménynaptárban szereplő rendezvényeket a versenylisták alapján, a saját

szervezésű túrákat, a 2014. június 25-ig beküldött, túrajelentések alapján értékeljük.

A pontozás alapja: Gyalogtúra esetén 1km/fő = 1p

Kerékpártúra esetén 4km/fő = 1p

Vizitúra esetén 3km/fő =1p

Barlangtúra esetén 1óra/fő = 4p

Városnézés esetén 1óra/fő = 2p

Sítúra esetén 1 nap/fő=3p

Többnapos túra vagy tábor esetén éjszakánként 3p/fő

Az eseménynaptárban szereplő rendezvényeken való részvételnél (ha a csapat teljes

létszámmal be is érkezik a célba) a verseny útvonal km-e hárommal szorzódik.

Nem számítjuk a pontversenybe az iskola pedagógiai programjában szereplő tanulmányi

és osztálykirándulásokat, valamint az erdei iskolák programjában való részvételt, ha azok

tanév hétköznapjaira esnek, kivéve a központilag megadott tanítási szüneteket.

Bármely természetjáró kérdésben a Diáktúra Bizottság szerdánként 17.30-19 óráig

fogadóórát tart, szorgalmi időben, a Budapesti Természetjáró Sportszövetség helyiségében

Bp. V. ker. Curia u. 3. harmadik emelet 6. szoba (folyosó végén). A túrajelentéseket is erre a

címre kérjük beküldeni, 2014. június 25-ig.

Budapest, 2013. augusztus 28.

Kovács Dezső
Szabadidős és Túrabizottság

vezető


