Ifjak túrája
Történelmi emléktúra a szabadságharcosok emlékére

A kalandot, a kihívást kedvelő 4 fős középiskolás csapatokat várunk túraversenyünkre.
Útvonalunkon érintjük azokat a Kelet-mecseki helyszíneket, amelyeket az egykori szabadságharcosok
is végigjártak. Zobákpuszta, Máré-vár, Kisújbánya, Pécsvárad, hogy csak néhányat említsünk. Éjszakai
tájékozódás, ügyességi feladatok, tesztkérdések várják a versenyző csapatokat. A novemberi időjárás, a
tábori alvás, a teljes önellátás igazi próbatétel minden résztvevőnek.
Időpont: november 12-13.
Helyszín: Komló-Zobákpuszta, Vargánya Tanya
A verseny védnöke:

Dr. Bíró Ferenc Pécsvárad polgármestere

Szervező bizottság:

Varga Jenő, a Botond Egyesület elnöke

30/4755862

Szabóné Debreceni Erzsébet tanárnő

20/3981501

A verseny célja: Pécsvárad önkormányzata, a II. Béla Szakiskola és Botond egyesület Mecseki
Láthatatlanok Nyomában –Ifjak Túrája névvel – hagyományteremtő céllal - túraversenyt hirdet
középiskolások részére azzal a céllal, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc Pécs környéki és
mecseki utóvéd harca méltó helyre kerüljön a mai nemzedékek emlékezetében.
1956 november 4-én a szovjet csapatok pécsi bevonulása után diákok, munkásfiatalok –
mintegy 300 fő szivárgott föl a Mecsekre, ahol szabadcsapatokká szerveződtek azzal a céllal, hogy
folytatják a harcot a hazáért és a szabadságért. 12 napig tartották magukat, eközben
megpróbáltak fegyvert, lőszert szerezni, több "vállalkozás" között megtámadták a pécsváradi
rendőrőrsöt is. Az ellenség elől rejtve maradtak folyamatos mozgásban voltak, bejárták a
Mecseket az Apátvarasdi völgyhídig, a fogságba esést elkerülték. November 16-án határozták el,
hogy a csapatot feloszlatják a reménytelen politikai helyzet miatt. Egy részük a jugoszláv határon át
emigrált, az itthon maradottakra üldözés, esetenként börtön várt.
A túra során mindenki átélhet egy-egy apró részletet azokból a történésekből, amelyek a
szabadságharcosok tevékenységét nehezítették.
A verseny jellege: A túra egy összetett, igazi csapatmunkát igénylő feladat. Az akadályokkal tűzdelt
útvonal teljesítésének feltétele az ügyesség és pontosság, az erő, és a jó nappali, és éjszakai
tájékozódás, némi ide kapcsolódó történelmi-földrajzi elméleti tudással kiegészítve.

Díjazás: Minden résztvevő emléklapot, és kitűzőt kap.
Az első három csapat tárgyjutalomban és oklevélben részesül.
Értékelés:
1. Az útvonal pontos teljesítése, valamennyi kontrollpont ( „KP” ) érintése a legrövidebb idő alatt.
2. Az ügyességi feladatok teljesítése (idő, pontszám) alapján. Az egyéni feladatoknál a csapat 3
legjobb versenyzőjét vesszük figyelembe.
3. Elméleti feladatok értékelése
Nevezés: 4 fős csapatok jelentkezhetnek. Nevezési díj: 1600 Ft/csapat, fizetés a helyszínen.
Összesítő névsor, orvosi igazolás, iskolai igazolás legyen minden csapatnál.
Jelentkezési határidő: 2011. november 08.
Időrend: (Menetrendek figyelembe vételével)


Regisztráció: 2011 november 12. 11:00-14:00



Megnyitó, eligazítás



Első nap rajt: 2011 november 12. 15:00-16:00



Vacsora: 22:00-24:00



Második nap rajt: 2011. november 13. 04:00-05:00 (az előző nap beérkezési sorrend
fordítottja)



Értékelés, díjkiosztás: 12:00



Ebéd: 12:30

Étkezés: A túra önellátó, de…
első nap vacsorára: zsíros kenyér, tea, szalonnasütési lehetőség lesz
második nap: hajnalban forró tea
ebéd: gulyásleves
Szállás: A csapatok előre felállított ágyakkal felszerelt sátrakban aludhatnak, pihenhetnek. Meleg
vizes tusolás lehetséges. Részletek: Vargánya Tanya honlapja
Ruházat, felszerelés: NOVEMBER: Lehet eső, lehet sár, tartja a népi mondás…
Meleg, réteges öltözködés, erős bakancs, esőköpeny, váltóruha, tisztálkodási csomag, hálózsák, zsebvagy fejlámpa,
csapatonként: papír, írószerszám, tájoló, Mecsek térkép, kis eü.csomag, min. 2db láthatósági mellény
A feladatok rövid leírása:


A túra jelzett turista utakon, és közúton halad, kontroll pontok érintésével, térkép használat



lövészet 1.: légpuska



lövészet2.: airsoft



akadálypálya: ugrás, kúszás, mászás, lánctalp és/ vagy kézigránátdobás



alapszintű hegymászó feladat, beülő és kötél használata biztonságos körülmények között



kutató feladat, tájoló használata



elméleti teszt



meglepetés
A nevezések ismeretében apróbb módosítások történhetnek.

Legyetek ti a legügyesebbek!

Információ:
http://mecsekilathatatlanok.hu
Tel.: 06 30/475 58 62
E-mail: mecsekilathatatlanok@gmail.com

