Programajánló

10 éves a „No megállj csak!”
Idén jubileumához érkezett a НУ ПОГОДИ! (No megállj csak!); a Less Nándor
Emléktúra. A 10. alkalomra több meglepetéssel is készülünk október 14-én.
Az extrém távok kedvelőinek SZÁZ km-es útvonalat terveztünk, 24 órára. A jó időt
megrendeltük, de azt mondták 1000 túrázónak annyiféle kívánsága van, hogy még nem tudják
melyiket küldjék az égi katalógusból.
A rajt és cél változatlanul Cserépfalun az iskolában lesz, ahonnan hat útvonalon
indulhat mindenki a túra védjegyének számító Ódorvár meghódítására. A szintidőt úgy
választottuk meg, hogy akik szemlélődni szeretnek azoknak sem kell sietni, az őszi Bükk
számtalan szépséggel kedveskedik a figyelmeseknek. Útközben igyekszünk a szokott
szolgáltatásokat nyújtani: Nándi emlékkövénél frissítő, a hegyormokon "csúcs-csoki", a
célban pedig a gőzölgő bableves
várja a résztvevőket. Az ötnél
többszörös
teljesítők
további
ajándékot kapnak, a kisebb távokon
is apró ajándékokkal igyekszünk
kedveskedni, ha a szponzorok is úgy
akarják. Külön jutalmazzuk a távok
első
három
helyezettjét,
a
legnagyobb létszámmal résztvevő
iskolát és egyesületet, a legfiatalabb
és legidősebb női és férfi teljesítőt, a
nap folyamán hátulról a 10. befutót!
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Az információkat és a 100 km-es távot érintő aktuális változásokat folyamatosan
frissítjük a túra honlapján: http://nomegalljcsak.hu http://dhte.happ.hu
Az Emléktúra egyben a Debreceni Egyetem tragikus sorsú tanárának, Less
Nándornak állít emléket. Nándi 30 életévének rövid ideje alatt felmérte a Bükki Nemzeti
Park szinte teljes növényvilágát. 1977-től 1993-ig bejárta a világot, 22.298 km-t tett meg
gyalog, ebből 10.911 km-t egyedül. Az angol nyelvű Lonely Planet útikönyvsorozatba ő
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írta le a Jülong San ismeretlen hegyláncait, nemzetközileg is kiemelkedően hozzájárulva
az ismeretterjesztéshez. Személyében szerencsésen ötvöződött a szenvedélyes világjáró,
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„No megállj csak!” részletes kiírása
rajt – cél

Cserépfalu általános iskola

rajtidő
nevezési
díj

szolgáltatás

6.00 - 8.00
700 Ft

8.00-10.00
500 Ft;

TTT, MTSz, MSTSz tagok, MTK kártya, 10 fős iskolai, egyesületi
csoportok, 3 fős családok, előnevezők: -100 Ft a nevezési díjból

ital, szendvics, alma, csoki, bableves, meglepetés

díjak

Oklevél, kitűző, az első három férfi-nő távonként érem. Külön jutalmazzuk a
legnagyobb létszámmal résztvevő iskolát és egyesületet, a legfiatalabb és
legidősebb női és férfi teljesítőt, a nap folyamán hátulról a tizedik befutót!

szállás

Cserépfalu, iskola tornaterme, 100 Ft/fő/éj, saját felszereléssel
16 km: Cserépfalu  Subalyuk  Oszla  Ódorvár  Nyomó-hegy 
Cserépfalu
25 km: Cserépfalu  Mangó-tető  Dobi-rét  Oszla  Ódorvár 
Nyomó-hegy  Cserépfalu
35 km: Cserépfalu  Mangó-tető  Dobi-rét  Oszla  Ódorvár 
Kövesdi-kilátó  Nyomó-hegy  Cserépfalu

útvonalak 48 km: Cserépfalu  Subalyuk-barlang  Oszla  Ódorvár  Pazsag-völgy
 Csúnya-völgy  Bánya-hegyi-parkoló  Imó-kő  Bujdosó-kő  Ódorvár
 Nyomó-hegy  Cserépfalu
60 km: Cserépfalu  Mangó-tető  Dobi-rét  Oszla  Ódorvár 
Pazsag-völgy  Pokol-völgy  Bánya-hegyi-parkoló  Tar-kő  Imó-kő 
Bujdosó-kő  Ódorvár  Nyomó-hegy  Cserépfalu
100 km: Cserépfalu  Subalyuk-bg.  Oszla  Ódorvár  Pazsag-völgy 
Csúnya-völgy  Bánya-hegyi-parkoló  Tar-kő  Pes-kő-kapu  Fátyolvízesés  Istállós-kő  Bálvány  Dédesi vár  Mályinka  Ómassa,
Száraz-völgy  Bánkút  Nagy-mező Bánya-hegyi-parkoló  Imó-kő 
Bujdosó-kő  Ódorvár  Nyomó-hegy  Cserépfalu
info: http://nomegalljcsak.hu http://dhte.happ.hu www.csavargo.tag.hu / 70-254-2217
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