Gyalogos túra és
sportvetélkedő a
természetjáró Mikulással
Miskolc Mjv. Önkormányzatának Sport Mecénás
Alapból biztosított támogatásával

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség és a Miskolc Városi Diáksport Szövetség idei
Mikulástúráján is sok szeretettel várja a miskolci általános és középiskolák diákjait, pedagógusait,
a kísérő családtagokat.
Programunkat ez alkalommal is játékos tájékozódási, természetismereti, sportfeladatok teszik
még izgalmasabbá az általános iskolásoknak ajánlott Hópihe és Rénszarvas távon. A Krampusz
útvonalat középiskolásoknak ajánljuk.
Útvonalakkal kapcsolatos részletes információk a mellékletben.
Időpont: 2018. december 8. szombat

Nevezés: Iskolák csoportos nevezését várjuk. Nevezési díj nincs.
A program maximális résztvevői létszáma: 700 fő

A Mikulás ajándékát (kitűző, emléklap, csoki) csak az előre nevezett diák résztvevőknek tudjuk
biztosítani.
A túraútvonal teljesítését túravezetők segítik.

Nevezés határideje, módja:
 2018. november 30-ig a hegyitura@eszaktura.hu e-mail címen a kitöltött jelentkezési lap
megküldésével.
A nevezéseket előjegyzett rajtidővel e-mailben minden esetben visszaigazoljuk.

Az iskolánként nevezhető maximális létszám:
Az MVDSZ honlapján 2017.09.16. és 2018.11.17. között meghirdetett diáktúrákon legalább 2
alkalommal résztvevő iskolák esetében iskolánként legfeljebb 45 fő diákot tudunk fogadni. Ettől
eltérő esetekben iskolánként legfeljebb 25 fő diákot.

A programra mindenkit szeretettel hívnak és várnak a rendezők!
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HÓPIHE TÁV
(általános iskolásoknak)
 Rajthely: Majálispark, 1-es autóbusz végállomása
 Rajtidő: 8.30-10.00 között az 1-es busz érkezését követő 5 percen belül
 Cél: Majálispark (kitűző, emléklap és csokoládé ajándékkal várja a Mikulás a diákokat)
 Táv: 6,0 km; szintemelkedés: 170 m
 Útvonal: Rajthely - Árnyas utca - Királyasztal - Csanyik-völgy - Sanofi parkoló - Forrás-völgy
tanösvény - Forrás-völgy - Király-kút - Sanofi parkoló - Csanyik-völgy bejárata - Majálispark
(térkép mellékletben)
 Túra program várható időtartama: kb. 2,5-3 óra
 Hazautazás: Majálispark 1-es autóbusz végállomástól. (Menetrend szerint közlekedő
autóbuszok követési időköze 15 perc.)
 Túranapi esőprogram: 2,3 km-es séta rajt - cél között erdei aszfaltos úton a MajálisparkKirályasztal térségében.

RÉNSZARVAS TÁV
(általános iskolásoknak)
 Rajthely: Majálispark, 1-es autóbusz végállomása
 Rajtidő: 8.30-10.00 között az 1-es busz érkezését követő 5 percen belül
 Cél: Majálispark (kitűző, emléklap és csokoládé ajándékkal várja a Mikulás a diákokat)
 Táv: 6,0 km; szintemelkedés: 200 m
 Útvonal: Rajthely - piros sáv - Csanyik-völgy bejárata - piros sáv - Bedő Albert-hegy - piros
sáv - Dolka-nyereg - piros négyzet - Forrás-völgy - piros kereszt - Sanofi parkoló - zöld
kereszt - Királyasztal - erdei aszfaltos út - Árnyas utca - Majálispark (térkép mellékletben)
 Túra program várható időtartama: kb. 2,5-3 óra
 Hazautazás: Majálispark 1-es autóbusz végállomástól. (Menetrend szerint közlekedő
autóbuszok követési időköze 15 perc.)
 Túranapi esőprogram: 2,3 km-es séta rajt - cél között erdei aszfaltos úton a MajálisparkKirályasztal térségében.
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KRAMPUSZ TÁV
(középiskolásoknak)
 Rajthely: Majálispark, 1-es autóbusz végállomása
 Rajtidő: 8.30-9.30 között az 1-es busz érkezését követő 5 percen belül
 Cél: Majálispark (kitűző, emléklap és csokoládé ajándékkal várja a Mikulás a diákokat)
 Táv: 10,0 km; szintemelkedés: 270 m
 Útvonal: Rajthely - piros sáv - Csanyik-völgy bejárata - piros kereszt - Sanofi-parkoló - zöld
kereszt - Keskeny-lyuk - zöld sáv - Ortás-rét - zöld sáv - Királyasztal - zöld sáv - Majálispark
 Túra várható időtartama: kb. 3,5 óra
 Hazautazás: Majálispark 1-es autóbusz végállomástól. (Menetrend szerint közlekedő
autóbuszok követési időköze 15 perc.)
 Túranapi esőprogram: 2,3 km-es séta rajt - cél között erdei aszfaltos úton a MajálisparkKirályasztal térségében.
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