
AZ ERŐSS ZSOLT TELJESÍTMÉNYTÚRA
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Országos szervezete az EKE Gyergyói Osztályával, valamint a 
gyergyószentmiklósi Dancurás Hegyimentő Egyesülettel karöltve elhatározta, hogy évente, május 
harmadik hétvégéjén megszervezi az Erőss Zsolt Teljesítménytúrát, továbbá rövidítve EZSTT. 

Az  EZSTT  időpontja  előre  hozható  vagy  elhalasztható  egy  héttel,  amennyiben  az  ütközne 
valamilyen kiemelkedő jelentőségű eseménnyel (pl. Pünkösdi búcsú).

Az EZSTT jelen szabályzat, valamint a túraterv alapján kerül megszervezésre.

Az ERŐSS ZSOLT Teljesítménytúra célja: 

 Évente megemlékezni Erőss Zsolt székelyföldi hegymászóról, aki 2013. május 21-én elérte 10. 
nyolcezres  hegycsúcsát,  majd  ereszkedés  közben  Kiss  Péter  hegymászó  társával  eltűnt  a 
Kancsendzöngán.

 Barangolni a Keleti Kárpátok azon bércein, ahol Erőss Zsolt is számtalanszor megfordult, ezáltal 
megismerni és felfedezni azon csodálatos tájakat amely Székelyföld páratlan természeti kincseit  
hívatott öregbíteni.

 Összekötni  Gyergyószentmiklóst  Gyilkostóval  különböző  túraútvonalak  által,  mintegy  jelezve 
ezáltal is,  hogy a Gyilkos-tó és környéke a Székelyföld, ezenbelül Gyergyószentmiklós részét 
képezi.

Az EZSTT Nemzetközi Nyílt Teljesítménytúra. 

Tekintettel Erőss Zsolt Gyergyószentmiklóshoz fűződő kapcsolatára, a szervezők úgy döntöttek, 
hogy az EZSTT indító állomása:

 Gyergyószentmiklós, Salamon Ernő Elméleti Gimnázium (Zsolt egykori iskolája),célállomása 
pedig: a Gyilkos-tó.

Az  EZSTT egyszakaszos,  vonalas  útvonalú és  évről  évre  más  nyomvonalat  követő,  három 
kategóriában szervezett rendezvény, az alábbiak szerint:

EZSTT 20 – 20 km (+/- 20 %) körüli túratávval
EZSTT 30 – 30 km (+/- 15 %) körüli túratávval
EZSTT 50 – 50 km (+/- 10 %) körüli túratávval

Az  egyes  kategóriák  részletes  meghatározását,  a  túraútvonalat,  az  ellenőrző-,  frissítő-, 
éselsősegély pontok helyét a túraterv pontosítja.

Az EZSTT egyetlen napon zajlik le, az előre meghatározott terv szerint.
Az EZSTT indítása tömegrajtos, egyéni értékelésű, csupán az egyes kategóriák indítási időpontjai 

változhatnak. 
A résztvevők saját idejük terhére az indítási időintervallum keretén belül később is elindulhatnak 

bármelyik kategóriában.
A teljesítménytúrán részt vehet bárki, nemzetiségtől és állampolgárságtól függetlenül. Az indulási 

szándékot  a  kiírás  szerint  a  rendezőségnek  kell  bejelenti,  előzetesen  vagy  közvetlenül  a  rajtnál,  az 
indítási időpontot megelőzően legalább fél órával.

A rendezvényen való részvétel egyéni felelősségre történik. A 18 évnél fiatalabb résztvevők csak 
szülői  beleegyezéssel  indulhatnak.  A 14  életévüket  be  nem  töltött  túrázók  csak  szülők  kíséretében 
vehetnek részt a túrán.

A résztvevők jogai:
 az  EZSTT-n  résztvevő  személyek   igénybe  vehetik  a  szervezőbizottság  által  nyújtott 

szolgáltatásokat, és kedvezményeket
 amennyiben  a  résztvevő  valamely  természetjáró  és  hegyimentő  egyesület  tagja  25  %-os 

kedvezményben részesül a nevezési díjból
 bármilyen információ kérésre ami  a túra biztonságos kimenetelét elősegíti
 részesülni a frissítőpont szolgáltatásaiban
 a túra sikeres teljesítése esetén jelvényben és emléklapban részesülni

A résztvevők kötelességei:
 a  rajt  előtti  regisztrációnál  fényképes  igazolványt  felmutatni,  (személyi  igazolvány,  hajtási 

jogosítvány, különböző turistaszervezetekhez tartozást igazoló tagsági könyvek, stb.)
 leadni a regisztrációnál a hiánytalanul  kitöltött  és aláírt  EZSTT részvételi  ürlapot,  (amelyet  a 

weboldalról is le lehet tölteni)



 a nevezési díjat befizetni;
 a túrázással kapcsolatos általános írott és íratlan szabályokat betartani;
 a rajtnál megfelelő túraöltözékben és pihenten, és kifogástalan egészségi állapotban jelentkezni;
 az előírt útvonalon haladni;
 a túrát a résztvevőknek kötelesek gyalogosan megtenniük, útközben semmilyen jármű (szekér, 

kerékpár,  autó,  ló  stb.)  igénybevétele  nem  megengedett.  A rendezőség  a  résztvevők  saját 
gépkocsival történő kíséretét is tiltja.

 az ellenőrző pontokon az ellenőrző kartont igazoltatni;
 az esetleges sérülteket elsősegélyben részesíteni;
 rendezők rendezvénnyel kapcsolatos utasításait betartani.
 amennyiben a résztvevő bármilyen okból kifolyólag feladja a túrát azt köteles azonnal jelezni a 

szervezőbizottságnál.  Ajánlatos  valamelyik  ellenőrző  pontnál  kiszálni  a  túrából,  ahol  további 
eligazításban részesül.

 egyéb résztvevők (nézők, kísérők) is kötelesek a rendezők utasításait betartani.

Igény esetén a szervezők vállalkoznak a résztvevők csomagjainak (1 db./fő) a rajt helyszínétől a 
célig való elszállítására.
 
Kellemes túrázást, napos időt kíván az EZSTT szervezőbizottsága.


