Az IFU vízitúra szakosztálya és a Gemenc TSE bemutatja

Laudetur Sió-tour
vízi teljesítménytúráját
Szeretettel várunk minden evezést kedvelõ „víziembert” június 5-én (szombaton) teljesítménytúránkon, melyet
elsõ alkalommal szervezünk meg.
Ajánljuk a túrát:
kezdõknek a folyó barátságos volta miatt
profiknak bemelegítésként a nyári nagy túrák elõtt
természetkedvelõknek, mivel a túra egy része a gyönyörû Gemenci erdõ területén halad
fiataloknak, idõseknek, családoknak, egyesületeknek, kluboknak, iskoláknak
Mivel mindkét táv rajtja és a cél is megközelíthetõ menetrendszerinti autóbusszal , ezért azok számára is elérhetõ a
rendezvény, akiknek nincs saját gépkocsijuk és bérelt hajóval tennék meg a távot. Kitûnõ alkalom kipróbálni a
vízitúrázást.Természetesen mindenki gondoskodjon jármûvenként egy gyakorlott hajóvezetõrõl.
Tudnivalók a túráról: A teljesítménytúrát bármilyen vízi jármûvel lehet teljesíteni, egyetlen feltétel, hogy emberi
erõvel meghajtott legyen! A hajózási szabályzatnak megfelelõ felszerelésnek meg kell lennie, de ezt a szervezõk
nem ellenõrzik. A túrán mindenki saját felelõsségére indul!

Nevezés:
Nevezési díj: 600 Ft
Elõnevezés esetén: 550 Ft
Elõnevezés esetén MTSZ, TTT tagoknak: 500 Ft

Elõnevezés: Május 28-ig e-mailben az ifu@ifu.hu vagy
postai úton az Ifjúsági Unió Szekszárd, 7100 Szekszárd,
Szent István tér 10. címen.
Információ: Bogdán Márton (70/244-5452 vagy
marci@ifu.hu)

Az elõnevezési díjat kérjük a 71800037-11143615 számú bankszámlára átutalni. A szállásdíjat is kérjük elõre fizetni!
Elõnevezéskor kérjük megadni: név, elérhetõség, egyesület neve, számlázási cím!

Távok:
Rövid táv - 16 km:
Pontosan : 15,8 km
Rajt: 9-11 között
Palánk gátõrház
(bal parton a palánki híd mellett)
Szintidõ : 5 óra
Hosszabb táv - 34 km
Pontosan : 33,9 km
Rajt: 8-10 óra között
Medina közúti híd (bal part)
Szintidõ : 8 óra
Cél: Keselyûs árvízkapu
A célban gyümölcsöt, nápolyit és vizet
biztosítunk A szintidõn belül célba
érkezõk emléklapot és kitûzõt kapnak!

Szállás- és hajókölcsönzési lehetõség:
Szállás: Június 4-én Medinán a Sió Vízitúra Centrumban (régi malom).
Szállásdíj: 1000 Ft/fõ; A helyek korlátozott száma miatt a szállást csak
elõnevezés esetén nevezési sorrendben tudjunk garantálni! A szálláshely
közvetlenül a víz mellett a rajtnál található, gépkocsival könnyen megközelíthetõ
és a buszmegálló is nagyon közel van.
A túra utáni estére korlátozott számban (saját) sátras elhelyezésre van
lehetõség a rendezõk kezelésében levõ, a Duna jobb partján a 1504 fkm
térségében levõ, zuhanyzóval felszerelt gátõrháznál, 500 Ft/fõ áron. A ház
megközelítése száraz idõben a gáton lehetséges, 300 Ft/személygépkocsi
gáthasználati költséggel.
Külön díjazás ellenében vállaljuk a gépkocsivezetõk visszaszállítását az
autójukhoz a célból Medinára illetve Palánkra.
Hajókölcsönzés: 30/267-2385, 30/755-5753

További részletek a www.ifu.hu oldalon!
A túra része a Tolna Megye Teljesítménytúrázója mozgalomnak!

Támogatóink:

