150 ÉV – 150 NAP
Kerékpártúra az országhatár mentén
a Magyar Posta 150. évfordulója alkalmából
A Magyar Posta 2017-ben ünnepli önállóvá válásának 150. évfordulóját. A rangos jubileumot a
posta két sportegyesülete, a Dunántúli- és a Kelet-magyarországi Postás SE egy országhatár
menti kerékpártúrával köszönti. A sportesemény felett a területi igazgatók, Rácz Tamásné, Farkas
L. Balázs és Németh Emil védnökséget vállaltak.
A túra a 2017. május 4-én Budapesten a Benczúr Házban tartandó központi ünnepségen kezdődik, és a
2017. októberében megrendezésre kerülő Postai Világnappal zárul.
A program célja több mint 1800 km megtétele minél jobban megközelítve az országhatárt, biztonságos,
kerékpározásra alkalmas útviszonyok mellett, 40 szakaszban, kb. 50km/nap etapokban, váltó
kerékpározással, mind több postás (család/barát) megmozgatásával. A túra 150 napot vesz igénybe,
tekintettel arra, hogy a távok teljesítésére hétvégente kerül sor. A kiindulási pont Budapest, majd az
óramutató járásával ellentétes irányban kerüljük meg Magyarországot, végül Budapestre érkezünk
vissza.
Várjuk azon postás munkatársak, családtagok, barátok, sportkedvelők, vagy postán kívüli személyek
részvételét, akik szeretnek kerékpározni és részesei szeretnének lenni az ünnepi sporteseménynek.
A földrajzi távolságok miatt egy-két etap teljesítéséhez könnyen tudtok csatlakozni, de szabadidő és
erőnlét függvényében akár hosszabb távokra is jelentkezhettek.
Az eseményen résztvevők rendezvény-logóval ellátott pólót kapnak ajándékba. A kerékpárok szállítását,
illetve a kiindulási és záró helyszínre való utazást a környező településekről egyénileg szükséges
megoldani. A távolabbról érkezőknél -- csapatok esetén, előzetes egyeztetést követően – lehetőséget
biztosítunk a költségek elszámolására, de elvárás, hogy egy kocsi több bringát is szállítson.
A szakaszok egymásra épülnek, a dátumok módosítására emiatt nincsen lehetőség, így rossz idő esetén
a távok megtételére hétköznap kerül sor. Az esőnap kijelöléséről a honlapról és a szakaszfelelősöktől
tudnak a jelentkezők értesülni az indulás előtti hét során.
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt! Kötelező a KRESZ-szabályok ismerete (lsd.
honlapunkon a Kerékpáros Kisokos – Amit a kerékpáros közlekedésről tudnod kell dokumentumot) és
azok betartása. A résztvevők biztonsága érdekében a kerékpározókat minden szakaszon kísérni fogja
egy autó, amelyben egészségügyi csomag, szükség esetére szerszámok kerülnek elhelyezésre.
A szakaszokon egyéb programlehetőségekkel is találkozhattok (társadalmi szerepvállalás, kapcsolódás
a település egyéb rendezvényéhez, saját szervezésű sportprogram), ezek pontosítása folyamatban van,
információt a Részletes szakaszleírásokban találtok.
Információ: A rendezvénnyel kapcsolatos további ismertetőkről, a szakaszokról és azok részleteiről a
folyamatosan frissülő DPSE-honlapon (www.dpse.hu) találtok tájékoztatást. Itt kerülnek elhelyezésre a
kerékpározást érintő aktualitások, változások is. Kérdés esetén a szervezők (Meitert Éva /30-771-6623/,
Savanya Judit /30-771-6623/), illetve a melléklet szerinti szakaszfelelősök készséggel állnak
rendelkezésetekre.
Jelentkezni a táblázatban szereplő felelősöknél folyamatosan lehet telefonon vagy írásban. Az előzetes
jeletkezés a honlapon található Részvételi nyilatkozat aláírásával és a szakaszfelelőshöz való
eljuttatásával válik véglegessé.
Jó sportolást, kellemes ünneplést kívánunk!
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