Göcsej Sportegyesület Természetbarát Szakosztályának 2007. évi egyesületi és egyéni értékelése

A számítógépen vezetett túranyilvántartásunkban immár az eltelt 9 év minden eseménye rögzítve
van, így év végén könnyen összevethetjük az eltelt éveket, statisztikákat készíthetünk. Ismét egy
eredményes éven vagyunk túl. Egyesületünk tagjai közül tavaly hivatalosan 21 fő ért el újabb
minősítést, ezzel tovább erősödött egyesületünk a minősített tagság terén. (16 bronz, 29 ezüst, 21
arany, 7 érdemes, 1 kiváló). Így most már tagságunknak 71%-a rendelkezik valamelyik minősítéssel.
A minősített túravezetők számát illetően nem történt változás. A 2006. évihez viszonyítva
egyesületünk taglétszáma hasonló volt, akkor 112 fő, tavaly 104 fő.
A minősítés célja:
A rendszeres sportjellegű természetjárás elismerése, ezáltal ilyen tevékenységre való állandó késztetés.
Feladata: szakáganként, követelményszint szerint összevethető, egységes teljesítményrendszer
biztosítása. A fokozatok többször is megszerezhetőek, a legmagasabb megszerzett minősítés nem évül
el.
Általános feltételek:
- Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés
időpontjában érvényes Magyar Természetbarát Szövetség igazolvánnyal rendelkezik, és a
teljesítést egyéni túranaplóval dokumentálja. (esetünkben a vezetőség központilag vezeti a tagok
túranaplóit)
- Minden fokozat csak a megelőző megszerzése után teljesíthető.
- Gyalogtúrázás és síelés szakágakban a teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. év, más szakágakban a
betöltött 10. év. A minősítésnek felső életkori határa nincs.
- A minősítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembe vevő pontérték. Az egyes fokozatok
megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltételek teljesítése szükséges.
- A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések nem értékelhetőek.
- A teljesítési időnek csak felső határa van (rövidebb időn belül is teljesíthető). Valamennyi fokozat
teljesítése egyszer (szülés, betegség, katonai szolgálat, egyéb okok miatt) - megszakítható.
- A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetőek, nincsenek létszámhoz kötve.
Mint köztudott, a minősítési rendszer nyilvántartása nem csak az egyéni teljesítmények mérésére,
összehasonlítására készül. A jelenlegi gazdasági helyzetben a pályázatok elnyerésére ill. szponzorok
keresése tekintetében egyszerűen nincs jobb bizonyíték, hogy lássák az egyesületben aktív, tartalmas
szabadidő-tevékenység folytatódik, jó helyre kerül a pénzük.
Egyesületi tagok száma: 104 fő.
A 1338 résztvevő 1902 túranapon vett részt, 100 484 MTSZ pontot teljesítve.
A részvételek megoszlását tekintve 1074 tag és 264 vendég volt.
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Az előző évhez képest tovább nőt a résztvevők száma az egyes csoportok, családok aktivitásának köszönhetően.

A tag-vendég részvételek megoszlási aránya is hasonló az elmúlt évekhez
Szakág:
Gyalogtúra
Magashegyitúra
Túrakerékpár
Síelés
Vadvízi evezés

Táv/Időtartam:
19,060 km
2,340 óra
25,400 km
1,018 óra
2,334 km

Szintemelkedés
417 km
567 km
48 km
-

38.8 %
33,9 %
16,9 %
6,1 %
3,9 %

A pontok 73%-a gyalog- és magashegyi túrázáshoz kötődik az elmúlt évekhez hasonlatosan
Tavaly többet kerékpároztunk az előző évhez képest, illetve 1-2 tag vett részt vízi-túrákon. A síelés arányaiban
hasonló volt az előző évekhez.
Többnapos túrák esetében

192 nap csillagtúra (Karancs-Medves, Pádis-fennsík)
445 nap vándortúra (Dráva menti kp, Logarska Dolina)

Sátorozás alkalmával

27 éjszaka állótábor
284 éjszaka mozgótábor (Dráva menti kp, OKT-s teljesítések)

Néhány statisztikai érdekesség:
Legtöbb résztvevő: Márciusi Ifjak túra 42 fő (16 vendég), Göcsej 20 és résztávjai 30 fő (20 vendég)
A több napos túráinkon Dráva 27+1, Logarska Dolina 16+6, Karancs 15, Pádis 13+2, síelés 12+20 fő
Legtöbb túranap:
Berkes Marianna 67 nap, Háryné Dajka Katalin 58 nap, Boncz István Tamás 57 nap
Legmagasabb csúcs: Breithorn, Börcsök András, Medvegy Z, Pápai János, Szalai Gábor, Tóth Kriszta 4165 m
Az OKT-t teljesítették: Donáczy Gábor
Észak-Dunántúli Kupa: Dr. Darabos Anna, Háryné Dajka Katalin, Szittár Antal, Boncz István Tamás
Zala Megye túrázója: többen teljesítették, pontos névsor nem áll rendelkezésemre.(6 fő)
Bronzjelvényes természetjáró: legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot (6 fő)
Börcsök András, Dr. Darabos Anna, Gátiné Pálfi Edina, Murányi Mihály, Paál Éva, Dr. Zsiga Veronika
Ismételten teljesítették az adott szintet (8 fő): Bartal Ádám, Gáspár Edit, Geráth Sándor, Geráthné Pénzes
Rozália, Horváth Tünde, Lőrincz Veronika, Paulovics Ágnes, Süle Gábor
Ezüstjelvényes természetjáró: legfeljebb 1 éven belül teljesít újabb 800 pont (5 fő)
Lakatos István, Murányi Mihály, Paál Éva, Tóthné Mrekvicska Judit, Zseliné Sabján Elvíra
Ismételten teljesítették az adott szintet (14 fő): Dr. Bartal Géza, Dr Bartalné Dr Mentes Judit, Beck Antal, Berta
Ottilia, Gelencsér Gabriella, Hajdú Imre, Istenes Győző, Kappel Sándor, Dr. Mesterházi István, Németh Mária,
Ifj Paulovics Zoltán, Paulovicsné Török Cecilia, Pápai Jánosné, Szittár Antal,
Aranyjelvényes természetjáró: legfeljebb 2 éven belül teljesít újabb 2300 pontot. (8 fő)
(Ebből 500 pontot táj- vagy országismertető túramozgalomban, vagy más szakág keretében kell teljesíteni.)
Donáczy Gábor, Háryné Dajka Katalin, Lőrincz Endre, Paulovics Zoltán, Pápai János, Szalai Gábor, Tompa
László, Tóth Krisztina
Ismételten teljesítették az adott szintet (4 fő): dr. Rupa Melinda, Takács Miklós, Kökény Mihály, Boncz IT
Érdemes természetjáró: legfeljebb 3 éven belül teljesít újabb 4000 pontot. (1 fő)
(Ebből 1000 pontot táj- vagy országismertető túramozgalomban vagy más szakágban kell teljesíteni az
aranyjelvényes fokozatnál leírt feltételek szerint. A gyalogos szakágban feltétel az Országos Kéktúra teljesítése.)
Medvegy Zoltán
Ismételten teljesítette az adott szintet (1 fő): Berkes Marianna
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A Göcsej SE legjobb túrázója címet az egyes korcsoportokban a tavaly elért teljesítményeik alapján a
következő sporttársak érdemelték ki:

Gyermek, ifjúsági: ifj. Paulovics Zoltán 926 pont
Felnőtt:
Szalai Gábor
3497 pont
Senior I és Senior II:Berkes Marianna
4228 pont

Zalaegerszeg, 2008. február 16.

Boncz István

