Kedves Túrázó Barátunk!
Hamarosan itt a tavasz ideje elővenni a túracipőket, és
elindulni a természetben, kimozdulni a négy fal közül.
Ellátogatni a festői szépségű Bódva – völgye
térségében, megnézni az ébredező természetet az
Aggteleki Nemzeti Park szomszédságában! Felkeresni
a térségbeli barátságos településeket, gyalogosan,
futva, kerékpáron, vagy túrakenuban eljuttatni a
térség épített látványosságaihoz. Igen, nem tévedés,
idén már külön terepfutó távot és kenus távot is
hirdetünk!
Indulj el a VITÉZLŐN, elnyűtt testből VITÉZ LŐN!
Idén második alkalommal az Olimpiai Ötpróba állomása a Vitézlő! Az egyetlen helyszín az
eseménynaptárban, ahol 4 különböző próbát is tudsz teljesíteni.
Idén ismét a Cartographia kupa része az esemény!
Visszajáró túrázóink már tudják, hogy a jó hangulat garantált, igazi közösségi élményben lesz
részed, rengeteg meglepetés vár rád, kipróbálhatod tájékozódó képességedet, új barátokat
szerezhetsz, és a nap végén biztos, hogy jól érezted magad, erről gondoskodunk! 
Íme, a legfontosabb tudnivalók a XIII. Vitézlőről!
Időpont: 2018. április 14. szombat





Gyalogos távok: 10, 15A, 15B, 25, 35, 50 km, kombinált táv: 22 km gyaloglás és 3 km
kenuzás festői szépségű Rakacai víztározón
Kerékpáros távok: 50, 80 km és 100 km
Terepfutó távok: 10 és 20 km ÚJ távok – a gyalogosoktól különböző útvonalon
Túrakenus táv: 10 km kenuzás a Rakacai víztározón

Kiegészítő rendezvények:




Április 13. (péntek): Kincskereső túra (kulturális és kulináris élményekkel)
Április 15. (vasárnap): Rudabányai séta
Április 14, 15. (szombat, vasárnap): barlanglátogatás Aggteleki nemzeti park
barlangjai, Edelény (L’Huillier–Coburg-kastély), Rudabányai múzeumok, Rudapark
ősmajom lelőhely látogatása kedvezményesen.

Rajt-cél helyszíne: Apáczai Csere János Általános Iskola (3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3.)
Előnevezés: Már elindult!
 Határideje: 2018. április 12. 23.00
 Kattints ide: http://www.szendroitura.hu/elonev_main.php
Idén akik 2018 április 10-ig regisztrálnak és előre elutalják a nevezési díjat még nagyobb
nevezési kedvezményt kapnak.

Kiegészítő szolgáltatások:








Díjazás több kategóriában, oklevél, egyedi kitűző, tombola, vándorserleg mozgalom
Szállás és étkezési lehetőség (péntek vacsora; szombat reggeli, ebéd)
Fotó-, túraleírás-, kandi kamerás, Facebook-, jelmezes pályázat
GPS koordináták a távokhoz weboldalunkról letölthető
Túra során bizonyos távokon teljesítheted a Bebek portya túramozgalom pontjait!
http://www.szendroitura.hu/bebek-portya-szendro.html
Túrázóknak előzetes jelentkezés esetén kerékpár és túrakenu bérlésére van
lehetőség!
Gyerek- és egészségügyi sarok lesz a rajt cél helyszínen berendezve!

Részletek és további információ a honlapon: http://www.szendroitura.hu/
Gyere, túrázz és ünnepeld meg velünk együtt, hogy az idei Vitézlő már a XIII.! Szeretettel
várunk Téged, családodat, barátaidat, ez a túra értetek van, és nélkületek nem is lehetne!
a Szendrői Természetjáró Szakosztály csapata
JÓL JÁRSZ, HA JÓT JÁRSZ!
Szendrő, 2018. 03.23.

