Beszámoló a kaposvári Zöldpont Életmódklub 2012. évi munkájáról.
2012-ben újra olimpia, így tavasszal folytatódott az EDF DÉMÁSZ Ötpróba London 2012 elnevezésű országos szabadidős eseménysorozat. A Somogy megyei próbákat ismét egyesületünk
rendezhette meg, így hagyományos tömegrendezvényeinknek új színt adhattunk. 6 rendezvényünkön tavasszal és ősszel mintegy 1400-an túráztak, kerékpároztak, futottak a Zselic legszebb részein. 2012-ben ismét útjára indítottuk a Zöldtusa Eseménysorozatot, ahol a legalább 3
próbán résztvevők az eseménysorozat emblémájával ellátott pólót kaptak ajándékba.
Februárban, még a túraszezon előtt rendeztük meg az V. Kaposvári Teremtájfutó Diákbajnokságot. A hatalmas havazás ellenére 14 iskola közel 100 versenyzőjének 4-4 versenypályán kellett összemérni ügyességét, gyorsaságát. Az elektronikus pontérintési rendszer (SportIdent) segítségével a célba érkezést követően néhány másodperc múlva már kivetítettük az eredményt,
ami rendkívül feszítetté tette a küzdelmet.
Áprilisban fogadtuk vendégül horvát társegyesületünk, a kaproncai Old timer club „Biciklin”
közel 40 fős küldöttségét. Számukra egy izgalmas városismereti versenyt rendeztünk Kaposvár
belvárosában, majd egy kerékpártúra keretében a Deseda tóhoz kerekeztünk ki, ahol a strandon
piknikeztünk velük
A Somogy Megyei Természetbarát Szövetség munkáját segítve, egyesületünk a Rockenbauer
Pál Dél-dunántúli Kéktúra vándorlás 2012 Somogy megyei szakaszának előkészítéséből, szervezéséből és lebonyolításából is kivette a részét. Túravezetőink a Simonfa-Patca, valamint a
Patca-Somogysárd közötti szakaszokon biztosították a zavartalan túrázást, továbbá esti kiegészítő programként csillagászattal színesítették a fáradhatatlan, lelkes
túrázók emlékező vándorlását.
Augusztusban hagyományteremtő szándékkal indítottuk el az I. Katica Tanya Betyár Maraton
és Félmaraton Éjszakai Teljesítménytúrát, ahol a résztvevők a Zselic belső, vadregényes részein figyelhették a csillaghullást. Rendezőink erre az alkalomra „betyárosan” kiöltöztek!
„Hazai” versenyünkön, a XV. Katica Tanya Zöldpont Tájékozódási Túraversenyen 57 csapat
173 versenyzője kereste a bójákat a Patca környéki erdőkben. A „B” kategória versenyét ismét
kalandos pontokkal színesítettük.
2012-ben rendezvényeinket 48 önkéntes segítette, alkalmanként 5-20, összesen 1946 munkaórában. Legalább öt eseményen Balázs László, Balogh Ádám, Horváth Béla, Jónás Péter, Kertész Szilvia, Merekva Erika, Nagy Endre, Ozsváth Eszter és Pap Katalin vett részt segítőként.
Turisztikai szakosztályunk több mint fele diák, akik nagyrészt a kaposvári Nagyboldogasszony
Római Katolikus Gimnázium tanulói. Főként tavasszal és ősszel, majdnem minden hétvégén
túráztunk, tájékozódási túraversenyeken és teljesítménytúrákon vettünk részt. A nagy sikerű
Katolikus Éjszakai Túrát májusban a Boronkai Tájvédelmi Körzetben, a Böhönye – Felsőkak –
Újvárfalva útvonalon gyalogoltuk végig. Állandó résztvevői voltunk a Somogy Megyei Tájfutó
Szövetség rendezvényeinek.
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A tájékozódási túraversenyeken a Katica Tanya Zöldpont csapatok és tagjaik 7 első, 6 második
és 3 harmadik helyezést gyűjtöttek be az év során. Az összesítésben az A kategóriás csapat
megnyerte az országos bajnokságot, az A60-A70 kategóriás második lett.
Technikai munkák. A természetjárás fizikailag egyik legnehezebb, de mindenképpen a legnagyobb elhivatottságot igénylő válfajából, a turista útjelzések festéséből is kivettük részünket.
Befejeztük a tavaly elkezdett Balatonboglár – Somogyvár zöld sáv jelzés felújítását Gyugytól
Somogyvárig. Gyugytól délkeletre egy esőmosta szakadék miatt kellett elterelni az utat, a
béndekpusztai felújított kápolnához pedig 300 m hosszú zöld rom jelzést létesítettünk.
Júliusban rendezték meg Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra Vándorlást, ennek apropóján
Nemesvidtől Mesztegnyőig újrafestettük, Mesztegnyőtől Újvárfalváig pedig megtisztítottuk a
jelzéseket.
Fő munkánk ez évben a törökkoppányi önkormányzattal összefogva egy teljes turistaút-hálózat
létrehozása volt a Koppány völgyében. A 11 új jelzés körbefutja és behálózza a völgyet, az útvonalon a turisták számára pihenők, kilátók, források állnak rendelkezésre.
A 17 napos munka során összesen 115 km turistautat létesítettünk, illetve újítottunk fel. Legkitartóbbak ez évben Gyenis Regina, Horváth Mária, Ozsváth Eszter és Simon Réka voltak.
Helyesbítettük a 2012-ben ismét megjelent Zselic turistatérkép somogyi részét.
Bekapcsolódtunk Kaposvár kerékpáros úthálózatának megtervezésébe, rendszeresen részt veszünk az egyeztetéseken.
Részt vettünk a régióban megrendezett természetbarát konferenciákon, találkozókon.
Irodánk segítségével naprakész információval szolgálunk Somogy megye jelzett turistaútjairól
és turisztikai létesítményeiről. Az elmúlt évben közel 30 diákcsoportnak biztosítottunk túravezetőt. A kaposvári Tourinform iroda is gyakran kéri segítségünket.
Megjelenés. Minden jelentősebb eseményünkről beszámolt a Kapos TV és a Somogy TV. Előzetes beharangozó és beszámoló jelent meg a Somogyi Hírlapban, a Somogy Sportjában, valamint a Magyar Turista című lapban.
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