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MOCCANJ! Sportolj Velünk! 

Gyalogos túranap 
 
A Budapesti Szabadidősport Szövetség ebben az évben is csatlakozik a TAFISA Világ Gyalogló 
Napjához. 2017. október 7-én szombaton 10 órakor kezdődő gyalogos túranap keretében 5 
kilométeres gyalogtúra lesz a Margitszigeten, ahol az ellenőrző állomások a sziget nevezetes 
pontjain lesznek. 
A rajthely idén is a szállodák előtti nagyrét közepével szemben a sziget főútjának Buda felöli 
oldalán találhat XIII. kerületi Gyermektábor. 
A túratávon a Fővárosi Szabadidő Kupa és a MOCCANJ! Sorozat keretében indulók az 
állomásokon nem csak pecsétet kapnak, hanem feladatokat is meg kell oldaniuk. A feladatok a 
Margitsziget történetéről, épületeiről, a túrázásról, természet élővilágáról szólnak. A Budapest Kupa 
pontgyűjtő sorozat résztvevői részére a feladatok megoldása nem kötelező elegendő a pont 
érintésének igazolásaként pecsételni. 
A célban ismét lesz lehetőség részt venni az egészségügyi szűrővizsgálatokon és életmód 
tanácsadásunkon. 
 
 

    
 
 

Gyalogos Túranap a Margitszigeten 

2017. október 7. 
 
A Budapesti Szabadidősport Szövetség 2017. október 7-én ismét a Világ Gyalogló Napjának 
nemzetközi eseménysorozat keretében szervezte gyalogos túranapját a Margitszigeten. 
 
A BSZSZ tagszervezetei számára kiírt Fővárosi Szabadidő Kupa Gyalogos túraversenyen 12 csapat 
teljesítette a gyalogtúra távját és válaszolt a oldotta meg a feladatokat az állomásokon. Az eredmény 
az elért pontszámok és a táv teljesítésére felhasznált idő alapján alakult ki. A Fővárosi Szabadidő 
Kupában az Erzsébetvárosi SE, míg a Szabadidő Kupában az Ellipszis SC csapata győzött. 
Az egyéni indulók részére szervezett MOCCANJ! Sportolj Velünk! utolsó eseménye volt, ebben a 
kategóriában 51 induló teljesített. 
Harmadik elemként ezen a napon volt a Budapest Kupa egyik állomása a MOCCANJ Margitsziget 
gyalogos teljesítménytúra, melyen 133 induló teljesített az 5,5 kilométeres távot és ismerkedhetett a 
sziget nevezetességeivel. 
Eredmények és a rendezvényen készült képek a www.bszszsport.hu oldalon megtalálhatók! 
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