







































INFORMÁCIÓK, FIGYELMEZTETÉSEK 
 
Szeretettel köszöntünk a Teljesítménytúrázók Társasága által rendezett Bakonyi 
Mikulás teljesítménytúrákon! 

A túra teljesítését akkor ismerjük el, ha szabályosan neveztél, és minden ellenőrző 
ponton bélyegeztettél. (Az ellenőrző pontok nyitvatartási ideje a bélyegzés helyénél van 
feltüntetve.)  
A szintidőn belüli teljesítést emléklappal és kitűzővel ismerjük el.  

Kérünk, hogy ha a túrát valamilyen okból nem folytatod, azt az ellenőrző ponton közöld, 
vagy üzend meg a következő pontra.  

A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen 
nem igényelhető. 

FONTOS! 

A túra nehéz, technikás, helyenként kifejezetten veszélyes szakaszokon 
halad! (Műutak, vasút keresztezés, patakátkelések, meredek és csúszós 
letörések és árokfalak, sziklás, jeges, vizes terepszakaszok, bedőlt fák, és 
amit még el tudsz képzelni.) Profi túrázók se haladjanak egyedül, a 
rutintalanabbak pedig keressék a gyakorlottabbak társaságát! 
 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a túra előkészítésében, szervezésében, 
rendezésében valamilyen formában részt vettek, vagy segítettek: 

✴ a turista útjelzések felújításában résztvevőknek 
✴ a túra útvonal kitűzőinek és pontőreinek 

Információs telefonszámok a túra alatt: 

Lendvai Imre   06 20 3549998 
Horváth Csaba   06 30 9755612 
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IGAZOLÁSOK  20/17B 
 

Név : ……………………………………………………… Rajtszám : ……………… 

Indulási idő: ……...…… Érkezési idő: ……………… 
 

Mogyosóskerti-árok 
10.40-13.20 

4,1 km 

Ördög-gát 
11.10-14.00 

6,8/-- km 

Gézaháza 
11.00-14.45 

9,0/6,6 km 

Gesztenyés 
11.30-15.20 

11,2/8,8 km 

Cuha-völgy 
12.00-16.30 

14,9/12,5 km 

Zirc, Reguly A. ált. isk. 
13.00-18.00 

20,0/17,5 km 

 

Táv neve 
Bakonyi Mikulás 

20 
Bakonyi Mikulás 

17B   
Inditás 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00   
Szintidő 6 óra 6  óra   
Útszakasz Táv (km) Szint (m) Táv (km) Szint (m) Jelzés 
Csesznek, Várkert Söröző 0,0   0   0,0   0     
Mogyoróskerti-árok 4,1   213   4,1   0   P+, P 
Ördög-gát 6,8   342   | | P 
Gézaháza 9,0   409   | | P, Z 
Gézaháza | | 6,6   336   Z, Z+, Z 
Gesztenyés 11,2   470   8,8   397   P+ 
Cuha-völgy 14,9   530   12,5   457   P 
Zirc, Reguly Antal Ált. Isk. 20,0   604   17,5   511   P 

 


