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MOCCANJ! Sportolj Velünk! 
Gyalogos túranap 

 
A Budapesti Szabadidősport Szövetség ezen a hétvégén – 2016.10.01 – szombaton tartja az 
idei MOCCANJ! Sportolj Velünk! eseménysorozatának utolsó eseményét. 
Az Világ Gyalogló Napjához csatlakozva a Budapest Kupa gyalogos teljesítménytúra 
sorozat egyik eseményeként, a BSZSZ MOCCANJ! Próbasorozatának 4. állomásaként 
valamint a Fővárosi Szabadidő Kupa versenysorozat eseményeként is várja a jelentkezőket. 
Minden induló a rejt helyszínéről 5,5 kilométeres túrával érinti a sziget nevezetesebb 
pontjait –Zenélő kút, Japánkert, Víztorony, kolostorromok, állatkert – és pecsétel az 
ellenőrző állomásokon. A Fővárosi Szabadidő Kupa és a MOCCANJ! Próbasorozat 
indulóinak a pecsételés mellett feladatokkal is meg kell küzdeni az állomásokon, míg a 
Budapest kupára nevezők csupán csak pecsételnek. 
A célban MOCCANJ! Próbasorozat teljesítői részére ismét lesz sorsolás! 
A célban ismét lesz lehetőség részt venni az egészségügyi szűrővizsgálatokon és életmód 
tanácsadásunkon. 
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A Margitsziget területén felújítási munkálatok folynak, a túra során fokozott figyelmet kérünk a munkaterületeknél!
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ÁLLOMÁSOK 

1. állomás - RÓZSAKERT 
feladat: Margitsziget 10 kérdés 
elérhető pontszám: 10pont 
 

2. állomás - JÁTSZÓTÉR 
feladat: ügyességi feladat 
elérhető pontszám: 10pont 
 

3. állomás – MARGIT-HÍD alatt 
feladat: Növényismeret (ehető/nem ehető) 
elérhető pontszám: 10 pont 
 

4. állomás – ÁLLATKERT 
feladat: Állatok portyázása éjjel-nappal 
elérhető pontszám: 10 pont 
 

5. állomás – ÁRPÁD-HÍD alatt 
feladat: Mit tenne a hátizsákba? 
elérhető pontszám: 10 pont 
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Gyalogos Túranap a Margitszigeten 

2016. október 1. 
 
A Budapesti Szabadidősport Szövetség 2016. október 1-én ismét a Világ Gyalogló Napjának 
nemzetközi eseménysorozat keretében szervezte gyalogos túranapját a Margitszigeten. 
 
A BSZSZ tagszervezetei számára kiírt Fővárosi Szabadidő Kupa Gyalogos túraversenyen 14 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 a szövetséghez idén csatlakozott 
Kőbánya SC csapata győzött. 
A családok és egyéni indulók részére szervezett MOCCANJ! Sportolj Velünk! utolsó eseménye 
volt, ahol mind a 4 kitűzőt összegyűjtő indulók külön díjazásban részesültek a szokásos sorsolás 
mellett. 
Harmadik elemként ezen a napon volt a Budapest Kupa egyik állomása a MOCCANJ Margitsziget 
gyalogos teljesítménytúra, melyen 177 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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