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Kedves cserkésztestvéreim, roverek, felnőtt cserkészek!
Itt van 2022 és ahogy már megszoktuk a páros évszám Rovertúrát jelent. Így sok szeretettel hívunk meg egy
felejthetetlen túrára, hol nem csak mások, de magad új oldalát is megismerheted. Új helyeket, embereket és élményeket
fogsz szerezni, azt garantáljuk. Nem kell félned, hogy nem fogod bírni, a társaság egyszerűen elfelejteti veled, hogy egy
táskát is cipelsz. Gyere, nem fogsz csalódni. Ha esetleg hezitálnál, bátran nézd meg a Rovertúra weboldalát is (lejjebb
megtalálod).
Helyszín: Alacsony-Tátra (Trangoska -> Predajná)
Időpont: 2022.szeptember 16-18
Találkozó: Szeptember 16-án a legkésőbb 12:30kor a Srdiečko buszmegállóban. Ez a résztvevőktől fog függeni.
Jelentkezés: augusztus 7-ig. a szövetség weboldalán található űrlapon vagy e-maiban: janoskurcz@gmail.com
Korhatár: 15+ (18 év alatt szükséges a szülői engedély is).
Létszámlimit: 20+5 fő.
Részvételi díj: 5€ (a helyszínen fizetendő) - felvarró ára (az útiköltséget mindenki maga állja).
Jelentkezési határidő:
vasárnap, augusztus 7, 2022 - 23:59
Utazást, étkezést mindenki egyénileg vagy a "sátortársaival" oldja.
A kiinduló pont és a cél autóval is megközelíthető.
Tervezett távok:
1. nap. 7km - https://sk.mapy.cz/s/rafumudara
2. nap. 23km - https://sk.mapy.cz/s/lusamepome
3. nap. 14,5km - https://sk.mapy.cz/s/dagenesuva
Ajánlott felszerelés:
 közepes/nagy hátizsák (45-70l), vízálló kabát
(esőkabát/poncho),
 2 hosszúnadrág (1 vízhatlan és/vagy 1
túranadrág),
 1 könnyű rövidnadrág,
 1-2 polár aláöltözet (alsó, felső),
 vékony kesztyű (opcionális),
 könyebb sapka,
 kendő nyakba/fejre,
 fejfedő
 legalább mérsékelten vízálló keményebb
túracipő (nem félcipő!),
 2-3 túrazokni,
 kamásli,















személyes gyógyszerek (allergia stb.),
napkrém (20+),
WC papír,
mobiltelefon,
szandál estére,
fejlámpa,
napi kaja (végig a zsákodból fogsz enni),
2-3l vízre üvegek (a helyszínen bőségesen van
forrás),
gázfőző,
hálózsák,
derékalj,
alsónemű,
esetleg VMD.

Ízelítők és beszámolók előző évekről:
https://rovertura.webnode.hu/
Kérdéseitekkel bátran fordulatok hozzánk: janoskurcz@gmail.com
Csuka és Kurcz Jani

