
KarikaToura
40/80/100 km

2019. augusztus 31. szombat

Szeretettel várunk 7. alkalommal megrendezett kerékpáros túránkon!

A túrát a Szekszárdi dombság és a Dunai ártér területén

rendezzük meg!

Rendezvényközpont:

Ifjúsági Unió Szekszárd irodája

>>> Szekszárd, Táncsics Mihály u. 2. (volt TARR iroda) <<<

Távok:

40 km

Szekszárd – Doromlás – Keselyűs – Szekszárd

80 km

Szekszárd – Doromlás – Keselyűs – Várdomb – Szálka - Szekszárd

100 km

Szekszárd – Doromlás – Keselyűs – Várdomb – Bonyhád – Sióagárd - Szekszárd

Szintidő nincs, az ellenőrző pontok nyitva tartásához mérten,

azok érintésével lehet végighaladni az útvonalon,

a célba pedig zárásig (17:00-ig) be kell érni!

A túra távtól függően forgalmasabb útszakaszokat is érint, ezért fokozottabb

figyelmet kérünk a résztvevőktől!



Előnevezés:

Az első 50 előnevező meglepetésben részesül,

melyet a túra előtt adunk át!

E-mail-es/Postai előnevezés és befizetés:

Az ifu@ifu.hu e-mail címre vagy levélben az I�úsági Unió Szekszárd postafiókjára

(7101 Szekszárd1 Pf.: 196/1.) küldd el a következő adatokat:

- Név/Nevek

- Választo6 táv (névhez társítva)

- Telefonszám, e-mail cím

- Számlázási cím

Az előnevezési díjat kérjük a 71800037-11143615 számú bankszámlaszámra átutalni.

Közlemény: KarikaToura előnevezés, …………………………..…. (pontozo�ra az e-mail címed!)

Határidő:

2019. augusztus 23. (péntek) 23:59-ig az előnevezési díj egyidejű befizetésével.

Technikai okok miatt az előző évekhez képest, idén NINCS lehetőség

személyesen előnevezni!

Előnevezési díj: 800 Ft/fő

Tagság alapján járó kedvezményes nevezés: 700 Ft/fő

- MTSZ, TTT, TFSZ, Magyar Kerékpáros klub tagoknak -

(helyszínen igazolvány felmutatásával)

Helyszíni nevezés:

A túra napján 8:00-10:00-ig a rendezvényközpontban.

Nevezési díj: 1000 Ft/fő (Bankkártyás fizetésre is lehetőség lesz)

IFU tagoknak ingyenes a részvétel!



Szükséges felszerelés:

- Időjárásnak megfelelő öltözet

- Távval arányos étel-ital mennyiség

- Megfelelő, működőképes kerékpár

Ajánlott: fejvédő és kesztyű

Szolgáltatások és díjazás:

A  túra  során  frissítőt  (gyümölcs,  csoki,  víz)  biztosítunk,  a  túra  végén  pedig

minden résztvevő emléklapot és kitűzőt kap!

Részletes információ a főszervezőnél:

Szauer Szilárd – 06 30 / 537-90-01, szilard@ifu.hu

Rendező:

Ifjúsági Unió Szekszárd

Támogató:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A túra része a Tolna Megye Teljesítménytúrázója mozgalomnak!

Várunk mindenkit szeretettel!
A túrával kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk!

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!


