155 kilométeres hosszú hétvége
Jön a Dunántúl leghosszabb teljesítménytúrája
Sajtóközlemény
Pécs, 2017. április 15. 13:00
2017. április 30-án és május 1-én a lelkes önkéntesekből álló Mecseki Mátrix Csoport
megrendezi a Dunántúl leghosszabb teljesítménytúráját, amely egyben a Magyar Túrasport és
Terepfutó Szövetség (MSTSZ) által kiírt Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság NB I-es futama.
A Mecseki Trinity fantázianevű 155 kilométeres túrán közel 4400 méternyi szintemelkedést
kell leküzdeniük a résztvevőknek legfeljebb 36 és fél óra alatt, miközben hosszában oda-vissza
átszelik a teljes Mecseket az Abaliget - Mecseknádasd - Bükkösd útvonalon. Nemcsak az
extrém teljesítményekről szól ez a két nap: a leghosszabb táv útvonalának bizonyos szakaszait
meghirdetik önálló túraként, így nyolc további táv közül lehet választani. A legrövidebb
kirándulás mindössze 12 kilométeres.
Mátrix tematika
A túra arculata az 1999-es klasszikus cyberpunk film, a Mátrix tematikájára épül. A filmnek az az
emlékezetes jelenete a kiinduló kapcsolódási pont, amikor a főszereplő (Neo) a kék és a piros pirula
között választ - ahogy a túrázó is választhat a Mecseket átszelő két legfontosabb országos
túraútvonal, a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra (RP-DDK) és a Dél-Dunántúli Piros (DDP)
között. Eltérés a film világától, hogy a túrázó mindkét "pirulát" elfogyaszthatja egy hétvégén.
Tavalyi tapasztalatok
- A Mecseki Mátrix az egész Dél-Dunántúlon valaha rendezett leghosszabb teljesítménytúra volt.
- Kilenc túratávon összesen kétszáznál többen vettek részt. A legnépszerűbbnek a végletek
bizonyultak: Mecseki Mátrix (135 km) és Mecseki Déja Vu (12 km).
- A főmezőny Bükkösdről rajtolt, a Piros sáv mentén indultak el és a Kéken tértek vissza.
- A szervezők Abaligeten az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott autós kempingben másfél
napig várták a beérkezőket a helyszínen kondérban készült gulyással. A leggyorsabb teljesítőnek, a
pécsi Sulyok Ábris terepfutónak alig több, mint 20 óra kellett, hogy körbeérjen.
Idei szervezés
- Az új, kibővített útvonal már nemcsak az RP-DDK és a DDP teljes mecseki szakaszán vezet
végig, de érinti a hegység legmagasabb csúcsát is, így már három túra lesz GigaTúraLigás.
- Ismét idecsábítjuk a hazai teljesítménytúrázás legjobbjait.
- A Máré vára Kempingtől induló Mecseki Pirula túra az NB II-es bajnoki sorozat futama.
- A rövidebb távok a teljesítménytúrázással ismerkedőknek szólnak.
- A rajtoltatás 2017. április 30. vasárnap 6:30-kor kezdődik az abaligeti barlang előtti területen.
- A célban 2017. május 1. hétfő 19:00-ig várják a teljesítőket a Bükkösd község által rendelkezésre
bocsátott sportcsarnoknál.
- A 30 km-nél hosszabb távokra az előzetes nevezés kötelező a KözösNevező.Hu honlap felületén.
- A túrák részletes kiírása a Teljesítménytúrázók Társasága (TTT) honlapjának túranaptárában
olvasható.
A fő útvonal fontosabb állomásai
Abaliget - Zsongor-kő - Remete-rét - Zobákpuszta - Cigány-hegy - Zengő - Hármas-hegy - Cigányhegy - Óbánya - Mecseknádasd - Cigány-hegy - Sikonda - Dömörkapu - Petőczpuszta - Bükkösd

Megrendezésre kerülő távok áttekintése
Túra neve
Rajt
Cél
Táv [km] Szint [m] Szintidő [óra] Túranap
Trinity
Abaliget
Bükkösd
155
4400
36,5
V-H
Mátrix
Abaliget
Bükkösd
135
3500
34,0
V-H
Morpheus
Abaliget
Bükkösd
100
2600
27,0
V-H
Piros Bogyó Mecseknádasd Bükkösd
68
1700
18,0
V-H
Kék Bogyó Abaliget
Mecseknádasd 68
1800
17,0
V
Pirula
Magyaregregy Bükkösd
52
1200
12,5
H
Hajnalpír
Dömörkapu
Bükkösd
27
510
7,0
H
Fehér Nyúl Dömörkapu
Dömörkapu
15
330
5,0
H
Déjà Vu
Abaliget
Abaliget
12
250
4,0
V
Háttér információ
Mi a teljesítménytúra?
"A teljesítménytúra egy előre meghatározott útvonalon rendezett túra, ahol az útvonalon adott időn
belül kell végigmenni." - írja a TTT honlapja.
Mit nyújtanak a teljesítménytúrák? (a TTT-honlap nyomán)
1. A szabadban, erdőn-mezőn való gyaloglás élményét.
2. Útvonalakat, melyek érinthetnek ismert kirándulóhelyeket de alig ismert helyeket is.
3. Társaságot - de akár egyedül is haladhat az, akinek magányra van szüksége a kikapcsolódáshoz.
4. A sikeres teljesítőknek elismerésként általában kitűzőt vagy jelvényt, oklevelet vagy emléklapot.
Milyen költségekkel jár a teljesítménytúrázás?
1. A legnagyobb tétel általában az utazás költsége: el kell jutni a rajtba majd hazajutni a túra után.
2. Távolabbi túráknál szükség lehet szálláshely igénybevételére. A rendezők gyakran kínálnak olcsó
szálláslehetőséget a közelben (pl. tornatermi szállás, sátrazási lehetőség).
3. A rendezvényeknek nevezési díja van, amely - a nyújtott szolgáltatásoktól függően - lehet néhány
száz forint, de több ezer is. Különszolgáltatások külön díjazás ellenében vehetők igénybe.
4. Rendszeresen nagyobb távok megtételéhez érdemes jó minőségű - és ehhez illő árú - speciális
felszerelést beszerezni, de a belépő szintű túrákhoz a kényelmes szabadidőcipő és -ruházat is elég.
A Mecseki Mátrix Csoport
A szervező Csoportnak nincsen állandó szervezete, az adott évi túra előtti hónapokban formálódik a
feladathoz. A Csoport tagjai között vannak rutinos természetjárók, túrarendezők és kevésbé
tapasztalt, de lelkes és önzetlen önkéntes segítők. A túraprojektek közötti időszakban az ötletgazda
és felelős szervező Kövecs Ferenc viszi a csoport ügyeit, folytatja a kommunikációt úgy a valós (pl.
engedélyező hatóságokkal), mint a virtuális térben (pl. közösségi oldalakon).
További információ
- A Nemzeti Bajnokság kiírása a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség honlapján
- GigaTúraLiga tavalyi túralistája
- A túrák kiírása a Teljesítménytúrázók Társasága Közhasznú Egyesület honlapján
- A túra Facebook-oldala
- Nevezési felület a KözösNevező.Hu honlapon
- A pályabejárások albumai: 03.11., 03.24., 03.26., 03.27., 03.28., 03.31., 04.05., 04.06. 04.14.
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