Az Ifjúsági Unió Szekszárd és a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület
bemutatja

Laudetur Sió-tour
„A 7. menet”
vízi teljesítménytúráját

Szeretettel várunk minden evezést kedvelő „vízi embert”
2016. június 4-én (szombaton) teljesítménytúránkon.
Távok:
Medina, Régi malomtól
1. Medina-Árvízkapu
34 km, szintidő 8 óra, indulás 8:00-10:00-ig

Palánk, Sió hídtól
2. Palánk-Árvízkapu
16 km, szintidő 5 óra, indulás 9:00-11:00-ig

Nevezési díj:

900 Ft/fő
IFU tagok a teljes összeget levonhatják
a kedvezménykártyájukról!

A résztvevőknek a túra során gyümölcsöt, nápolyit és vizet biztosítunk.
A szintidőn belül célba érkezők emléklapot és kitűzőt kapnak.

További információ:

www.ifu.hu
információ (74/512-073; ifu@ifu.hu)
Bogdán Márton - főszervező

A túra része a Tolna Megye Teljesítménytúrázója mozgalomnak !
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!

Támogatónk:

Az Ifjúsági Unió Szekszárd és a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület
bemutatja

Laudetur Sió-tour
„A 7. menet”
vízi teljesítménytúráját
Szeretettel várunk miden evezést kedvelő „vízi embert” 2016. június 4-én (szombaton) teljesítménytúránkon,
melyet hetedik alkalommal szervezünk meg.

Akiknek ajánljuk:
Kezdők, profik, természetkedvelők, fiatalok, idősek, családok, egyesületek, klubok és iskolák egyaránt megtalálják a
nekik való távokat. A folyó barátságos, a nyomvonal egy része pedig a gyönyörű Gemenci erdő területén halad.
A túra remek alkalom kipróbálni a vízitúrázást, de hajóról és gyakorlott hajóvezetőről mindenki maga
gondoskodjon!

Általános tudnivalók:
A teljesítménytúrát bármilyen vízi járművel lehet teljesíteni, egyetlen feltétel, hogy emberi erővel hajtott legyen! A
hajózási szabályzatnak megfelelő felszerelésnek meg kell lennie, de ezt a szervezők nem ellenőrzik. A rajthelyek és a
célok gépkocsival és menetrendszerinti autóbusszal is könnyen megközelíthetőek.
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!

Távok:
Medina, Régi malomtól
1. Medina-Árvízkapu
34 km, szintidő 8 óra, indulás 8:00-10:00-ig
A Medináról induló távot lehetőség lesz a Sárvízen is teljesíteni, mely 2 km-rel rövidíti a túrát!

Palánk, Sió hídtól
2. Palánk-Árvízkapu
16 km, szintidő 5 óra, indulás 9:00-11:00-ig

Nevezési információk:
Nevezési díj:

Helyszíni nevezés egységesen
900 Ft/fő
Előzetes nevezés esetén
650 Ft/fő
MTSZ, TTT és TFSZ tagoknak 600 Ft/fő
(a kedvezményre jogosító igazolványt /2015-ös is jó/ kérjük a helyszínen felmutatni)
IFU tagok a teljes összeget levonhatják a kedvezménykártyájukról!

2016. május 29. (vasárnap éjfélig) van lehetőség előnevezni a nevezési díj befizetésével.
E-mail-es/Postai nevezés és befizetés:
Az ifu@ifu.hu e-mail címre, vagy postai úton az Ifjúsági Unió Szekszárd, 7101 Szekszárd1 Pf.: 196/1. címen.
Az előnevezési díjat kérjük a 71800037-11143615 számú bankszámlaszámra átutalni.
Személyes jelentkezés és befizetés:
Ifjúsági Unió Szekszárd irodája - Szekszárd, Táncsics u. 2. - (volt Tarr iroda épülete)
Előnevezéskor kérjük megadni: név/nevek, elérhetőség (telefon, e-mail), egyesület neve, cím/számlázási cím.
Egyéb információ: 74/512-073; ifu@ifu.hu
A résztvevőknek a túra során gyümölcsöt, nápolyit és vizet biztosítunk.
A szintidőn belül célba érkezők emléklapot és kitűzőt kapnak.

Hajókölcsönzési lehetőség:
Baka Ferenc (Sinn Kft.) 30/755-57-53;

Szakály Árpád (Viking kenu) 30/267-23-85;

Szekszárdi Kajak-kenu SE 30/213-47-46
Külön díjazás ellenében vállaljuk a gépkocsivezetők visszaszállítását az autójukhoz a célból
Medinára illetve Palánkra.

A túra része a Tolna Megye Teljesítménytúrázója mozgalomnak!

Támogatónk:

