
XXXVII. Nemzetközi Tisza-túra kiírása 2004.
Bustyinó (Bustyaháza) július 21. Tiszabecs július 25.

Tokaj július 31.

Kedves Ismer sök!

Ismét kiírták a Tisza túrát és javasoljuk, hogy együtt vegyünk részt ezen. Az ismerkedéshez
mellékeljük a kiírás kivonatát. Az eddigi rendszeres résztvev kre, mint aktív
szervez kre is feltétlenül számítunk.

Javasoljuk, hogy az eddig bevált érdekes és változatos szakaszon vegyünk részt egy hétre:

Tiszabecs július 25. -Tokaj július 31.

Kenut egyszerre kellene bérelnünk Tokajból és azt együtt felszálltatni Tiszabecsbe, és Tokajba
lecsorogva visszaszolgáltatni-mert így a legkedvez bb és legkényelmesebb. Tiszabecsbe vonattal
és autóval utaznánk. Az autók végigkövetnék a túra útvonalát, segítenének a csomagszállításban
így a kenukba 3-4 ember is ülhetne. További el nyt jelentene, hogy az autósok lefoglalnák a
sátorhelyeket és el készítenék a tábort. Hozhatnánk kerékpárt is így, a kenuzást megunók
választhatnak autó és kerékpár között (a jól bevált megoldás b vítése nagyobb autóval és
bicajokkal).

A következ  költségekre lehet számítani

- 4 szem. kenu bérleti díj 1500 Ft/nap x 7 azaz 10500 Ft
- max. 10 kenu szállítása 29900 Ft
- Nevezés (sátorhely, Tokaj is) 1600 Ft/f

Látszik, hogy 15000/f -ig terjedhetnek az alternatívák. Mivel azonban másoknak is hoznak
kenut, van rá esély, hogy 10 alatti kenuszám esetén is megosztott fuvardíjat kapunk így kb.
10000/f  lesz a maximum (ami eddig be is jött). Javaslom, hogy célozzunk meg egy 20 f s 6
kenus csapatot max. 6500 Ft/f  -ért + az autós és kerékpáros létszám, aki csak nevezési díjat fizet
(ha valaki csereberél, az anyagiakat rendezzék egymás között).

Természetesen ez csak a kenu és a nevezési díj ehhez még hozzájön az utazás, és amit
fogyasztunk, de azt mindenki rendezi egyénileg. Figyelem !!! A part és a táborok kiépítettsége
a két egymást követ  árvíz miatt csökkent ezért az étkezés drágább lehet, és többet f zünk
majd saját kaját.

Kérlek, hogy a jelentkezést és rendelést minél hamarabb elvégezhessük jelentkezzetek nálunk
Június közepéig a javaslatotokkal, aminek alapján a végleges tervet elkészítjük, és a résztvev k
listáját elküldjük mindenkinek. Augusztus 15-ig pedig benevezünk, és kenut rendelünk.



A jelentkezéseket várjuk Június 20-ig. :

Postán: Fejes Eszter Kecskemét 6000 Dombi Lajos 18.
Fax: +36 76 500171
Telefon + 36 30 5650541
E-mail: utahu@fejesfamilia.hu

És itt a rövid kivonat a kiírásból:

A túra célja:
• Megkönnyíteni a túrázást a Tiszán a külföldieknek, a kezd knek, és valamennyi érdekl nek szervezett

keretek között.
• Egyszer síteni a határvízen az áthaladást.
• El segíteni a Tisza jobb megismerését és a népek közötti együttm ködést.

A túrán bárki részt vehet saját maga által biztosított evez s vízi járm vel, és táborozáshoz szükséges felszereléssel.
A túrán mindenki önellátó.
A 18 éven aluliak önállóan csak a szül  írásos engedélyével vehetnek részt.
A szül kkel együtt túrázó 10 éven aluli gyermekt l nem kérünk nevezési díjat Tokajig.

Nevezési lap a magyar szakaszra
......................-tól ......................-ig

Név: .................................................... Szül. év: .......
Lakcím: ...................................................................
...........................................................................
Útlevél bet jele és száma: ................................................
Sportegyesület neve: ......................................................
címe: ......................................................
Hajóm típusa: ....................................................
neve: ......................................................
A hajózási és a víztúrázás szabályait ismerem, a túravezetõ utasításait, a
határvízi közlekedés szabályait betartom. A határvízen a nemzeti szín
zászlót kit zöm, a folyásirány szerinti bal parttól 30 m-nél messzebb nem
távolodok el, át nem kiabálok, távcsövet, fényképez gépet itt nem használok.
A határ rök utasításait betartom. A túrán saját felel sségemre veszek részt.
.................................2003......................hó........ nap

........................
túrázó aláírása

Nevezési díj
Az el túrára 1500,- Ft + szállítás
Tiszabecs - Tokaj 1000+600,- Ft + szállítás
Tokaj – Szolnok 2800+500,- Ft + szállítás
Szolnok – Szeged 2100,- Ft + szállítás

A nevezési díj a táborozási és szervezési költségeket tartalmazza, a "szállítási költségeket" nem! A campingekben a
melegvíz használatáért igény szerint fizetni kell. A vasútállomásokon mindenki saját maga váltsa ki a hajóját, illetve
adja fel! Külföldiek a nevezési díjat a helyszínen is fizethetik. A hajók vámkezelését az országhatáron vagy
Budapesten végeztessék el. A jelentkezések elfogadásáról visszaigazolást nem küldünk! A túra megkezdése után a
nevezési díjat nem fizetjük vissza! A túrán úgy viselkedjünk, hogy másokat ne zavarjunk, kerüljük a hangoskodást, a
hangos rádiózást, a szeszes ital fogyasztását. A tábor elhagyása után teremtsünk rendet, tisztaságot, ne szennyezzük
a környezetet! A túravezet  minden nap 19 órakor a tábor területén tájékoztatást ad a következ  napi programról.

Mindenkinek jó túrázást kívánunk!

mailto:utahu@fejesfamilia.hu


Az 2003. évi el túra id beosztása WW-1. Július
20-án a résztvev k kötelez  bejelentkezése a tiszabecsi strandon 12-tõl szerda reggel 7-ig 743,0
21-én 8: 00-10: 00 határátlépés, szállítás Bustyaházára 802,0
22-én Bustyino 802.0 fkm (Bustyaháza 200 m.) - Vinogradov (Nagyszõlõs 136 m.) Beérkezés 19,00-ig. 767,0
23-én Nagyszõlõs - Vilok (Tiszaújlak) határátlépés a vízen 15-16 óráig (Tiszabecs 115 m.) 743,0

A magyar szakasz id beosztása Z. W. B-A.
24-én szombaton bejelentkezés a túravezet nél Tiszabecsen. A túra hivatalos megnyitása 19 órakor 743,0
25-én Tiszabecs (határvízen) - Szatmárcseke C. CS. 720,0
26-án Szatmárcseke - Vásárosnamény C. CS. T. (Jánd 687) 685,0
27-én Vásárosnamény - (pontonhíd 650,8) - Tiszamogyorós (Benk 653) 650,0
28-án Tiszamogyorós - (határvíz 644-620) - Tuzsér 616,5
29-én Tuzsér - Cigánd 593,0
30-án Cigánd - Gávavencsellõ (Balsa 558) 563,0
31-én Gávavencsellõ - Tokaj SPORI Sport vízibázis, szállítás a vasútállomásra 16-18 óráig 543,3

Tokajtól tovább
1-én Tokaj (Tiszalökön átemelés az 518,3 fkm-nél 16,00) - Tiszadada CS. 508,3
2-án Tiszadada (pontonhíd 500,2 fkm-nél, emlékm vek a 498 fkm-nél) - Tiszaújváros C. CS. T. 485,6
3-án Tiszaújváros - Tiszacsege C. CS. T. 454,0
4-én Tiszacsege - Tiszafüred C. CS. T. 432,2
5-én Tiszafüred - Kisköre C. CS. 404,7
6-án Kisköre (átemelés 403,2 fkm. reggel) - Nagykörû CS. 364.3
7-én Nagykör  - Szolnok MÁV üdül , szállítás a vasútállomásra 18,00 334,0
8-án Szolnok - Vezseny a kompnál balra a parton 302,3
9-én Vezseny - Tiszakécske C. CS. T. 285,0

10-én KEDDEN PIHENÕNAP 285,0
11-én Tiszakécske - (pontonhíd) - Csongrád C. CS. T. 244,0
12-én Csongrád - Mindszent CS. 215,0
13-án Mindszent - Szeged C. CS. T. szállítás a vasútállomásra 17,00-tól egyénileg 174,1

Rövidítések:
• C. = camping
• CS. = csárda, Restaurant
• T. = termálfürdõ, Thermalbad
• fkm. = folyamkilométer, Flusskilometer
• ( ) = a zárójelbe írt helység "csendes" táborhely


