
 
 

    

 

Pecsétgyűjtésre, emlékérem-, kupa megszerzésére hívjuk azokat a túrázni szerető, 

természetkedvelő egyéneket, családokat, baráti közösségeket, iskolai csoportokat, akik szívesen 

megismernék Bács-Kiskun megye természeti szépségeit és hagyományait.  

Megyénk túramozgalmai az év folyamán lehetőséget kínálnak a szabadban történő mozgásra. 
 

A Kupasorozat kiírói:  
Eltájolók Turista és Szabadidősport Egyesület 

Hazatalálás Baráti Kör Egyesület 
Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Túraegyesület 

Kecskeméti ÉDOSZ Kinizsi Természetbarát Sportegyesület 
Kunsági ÖKO FITT Természetjáró Sportegyesület 

Tegyünk Fülöpszállásért Egyesület 
Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület 

Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség 
 

Célja:  
A megyében teljesítménytúrát szervező egyesületek túráinak összefogásával ösztönözni 

szeretnénk szűkebb hazánk, a Kiskunság természeti értékeinek megismerését, segíteni a 

rendszeres mozgás iránti igény kielégítését. 

 

A Kupa túrái:   
2021. ápr. 10. szombat         Homoktaposó Teljesítmény Túra (20-40 km)   
      Kecskemét és környéke 
2021. április 17. szombat  Strázsa Honvéd Emlék Teljesítménytúra (15-25-35 km) 
      Szabadszállás és környéke 
2021. április 24. szombat  Halas Hatalmas Hagyományőrző Teljesítménytúra  
        (10-20-30-45-83 km) 
      Kiskunhalas közigazgatási határa  
2021. május 8. szombat  Három Határ Teljesítménytúra (15-25-50 km) 
      Fülöpszállás-Izsák-Soltszentimre környéke 
2021. május 15. szombat  Vörös Mocsár Teljesítménytúra (10-20-30-40-50 km) 
      Császártöltés és környéke 
2021. május 29. szombat  Petőfi Túra (15-20-40 km) 
      Kiskőrös és környéke 

Kiskunsági Barangoló Túrakupa 
 



 
 

2021. június 26. szombat  Tóról-Tóra-Túra (több távval) 
      Kiskőrös-Soltvadkert 
2021. szeptember 25. szombat 3 Tó Teljesítménytúra (10-20-30 km) 
      Kiskunhalas kistérsége 
2021.  december 18. szombat Téli Strázsa Túra (9-18 km) 
      Izsák-Vadas 
 

A teljesítés feltétele:  
Az adott évre kiírt túrák legrövidebb távjának sikeres teljesítése 

 

Díjazás:   
Emlékérmet kap, aki 5 túrát teljesít 
Kupát kap, aki 9 túrát teljesít  
 

Különdíjak: 
Értékes különdíjat kap:  

 a legtöbb kilométert teljesítő férfi, nő, gyermek résztvevő        

 legidősebb (férfi és nő) 

 legfiatalabb (férfi és nő)      

Nevezés: 
Nevezni lehet az egyes túrákon való induláskor a kupasorozat igazolófüzetének 
megvásárlásával.  
 

Nevezési díj: 1500 Ft/fő 
                           

A füzet leadása:  
Amennyiben a túrázó befejezettnek tekinti a túrasorozatát, bármelyik túrán leadhatja 

igazolófüzetét, végső időpont 2021. december 18. (Téli Strázsa túra)  

Az igazolófüzetet a kiíró egyesületeknél is le lehet adni.  

 

Nyeremények átadása:  
Az emlékérmeket a teljesítéskor, a kupákat ünnepélyes díjkiosztón kapják meg a feltételeket 
teljesítők. 

 
További információ:  

https://bacssport.hu/kiskunsagibarangolo 
facebook: Kiskunsági Barangoló 

kiskunsagibarangolo@gmail.com 
T: 0630/4756708    Kesikné Horogszegi Márta 

a kiíró egyesületek túrahirdetményei 
 

Fotó-videó szabályzat: 
A résztvevők a Kupasorozat rendezvényein való részvétellel hozzájárulnak, hogy a szervezők a 

róluk készült fényképeket, videókat a saját honlapjukon, közösségi oldalaikon felhasználják. 

https://bacssport.hu/kiskunsagibarangolo
mailto:kiskunsagibarangolo@gmail.com

