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BARTINA 15. alkalommal szervezzük a Bartinát! Volt már nagyon 
saras, nagyon havas, nagyon jeges... Reméljük ez is 
emlékezetes lesz! Várunk minden kedves visszatérõ és új 
turistát  rendezvényünkön!

A 15 km-es szakasz útvonala: Szd. > utazás különjárati autóbusszal > 
Faluhely dûlõ > Szarvas szurdik > Sötétvölgyi gyerektábor > Óriás-hegy 
> Bükkös-erdõ > Kerék-hegy > Szd. - Táv: 15 km - Szint: 400 m

A 30 km-es szakasz útvonala: Szd. > utazás különjárati autó-busszal > 
Szálka > Grábóc > Fekete kút > Haramia-forrás > Kakasd > Sötétvölgyi-
tó > Sötétvölgyi-gyermektábor > Bükkös-erdõ > Szarvas-szurdik > Szd. - 
Táv: 31,4 km -  Szint: 867 m

A maratoni táv útvonala: Szd. > utazás különjárati autóbusszal > Vár-
domb > Szálka > Grábóc > Fekete kút >  Haramia-forrás > Kakasd > 
Sötétvölgyi-tó > Sötétvölgyi-gyermektábor > Bükkös-erdõ > Szarvas-
szurdik > Szd. - Táv: 42 km - Szint: 987 m

A helyszínen:  1400  Ft, MTSZ és TTT tagok részére: 1300 Ft

Elõzetesen:  1100 Ft, MTSZ, TFSZ és TTT tagok részére: 1000 Ft

Elõnevezési határidõ:  2014. január 6. éjfél .

Elõnevezés kizárólag írásban - e-mailben vagy postai úton -  lehetsé-
ges a nevezési díj egyidejû befizetésével. Személyesen történõ befizetés 
január 6-8. között 9-17 óra között lehetséges, de ezt a szándékot is 
kérjük elõre jelezni! Irodánk december 21 -  január 5. között zárva tart.

A túrára póló készül, melynek ára 600 Ft. Az erre való igényt, valamint a 
poló méretet kérjük az elõnevezés során jelezni és az összeget a ne-
vezési díjjal együtt befizetni! Helyszíni polóvásárlásra nincs lehetõség!

Elõnevezetteknél a kedvezményre jogosító igazolványt (2013-as is jó!) a 
helyszínen kérjük bemutatni!

Ajánlott térkép: a Szekszárdi-dombság, Gemenc turistatérképe.

Szállás közvetítésében segítünk, kérésre különbözõ szintû szállások 
(kollégium, panzió) elérhetõségét tudjuk megadni.

A túra helyi védettségû területen zajlik, ezért a területen minden növény, 
állat és geológiai képzõdmény gyûjtése TILOS! Fokozott figyelmet ké-
rünk a taposási károk elkerülésére, és szemét se maradjon az erdõben.

Ha már legalább 10 Bartina TT-t teljesítettél és azt igazolni tudod - 
emléklappal és/vagy kitûzõvel -  akkor hozd azokat magaddal és indulás 
elõtt átmenetileg ad le a kijelölt helyen!

Kérünk minden résztvevõt, hogy a teához és forralt borhoz hozzon 
magával bögrét!

Hol és hogyan nevezhetsz? Helyszíni nevezés és rajt helye és idõpontja:
Szekszárd, Baka István Általános Iskola (régi 5-ös iskola, Béri Balogh 
Ádám u. 89. GPS 46°20'4.34"É 18°41'55.74"K) 

15/30 km: 6.30 - 9.30 óra között. Maraton: 6.00-6.50

Minden táv rajtjához buszokkal szállítjuk a túrázókat. Menetrend informá-
ció késõbb lesz elérhetõ a honlapunkon. A maratoni távhoz egyetlen 
busz indul 7 órakor.

Útvonalak:

Támogatók: A rendezvény a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával valósult meg.

További támogatók: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szekszárdi Vízmû Kft., Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.

Rendezõ
Ifjúsági Unió Szekszárd
Iroda és postacím:  7100 Szekszárd, Szent László u. 19.
Web: www.ifu.hu, e-mail: ifu@ifu.hu
Információ: Majkut Milán (Tel: 30/631-6499, e-mail: milan@ifu.hu)
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