
Erdélyi Kárpát Egyesület-
Bihar Megye

VII. Czárán Gyula Nyomában emlék és 
teljesítménytúra

Rendezők: Erdélyi Kárpát Egyesület - Bihar Megye

Szervezők: Székely Zoltán: szekely.zoltan@sherpa.ro, Tel: (00 - 4 -) 0766-640146
Ödön: odonke06  @yahoo.com  , Tel: (00-4-) 0766-416718

Dátum:           2011. május 28.

Rajt és a cél megközelítése:
    Vársonkolyos (Şuncuiuş), mind személygépkocsival, mind vonattal könnyen 
megközelíthető.
Autóval Nagyvárad, illetve Kolozsvár felől az E 60-as nemzetközi úton jutunk Köröstopáig 
(Topa de Cris), onnan pedíg aszfaltozott megyei út vezet Révre, majd onnan Vársonkolyosra. 
Nagyváradtól összesen 62 km, míg Kolozsvártól 110 km. Ebből az utolsó 10 km az, amit 
Köröstopától kell megtenni megyei úton.
   Vonattal Nagyvárad és Kolozsvár felől csak személyvonattal közelíthetjük meg, mivel 
Sonkolyos egy kis állomás, ahol a nemzetközi- és gyors-vonatok nem állnak meg. Bővebb 
információkat a vasúti közlekedésről és menetrendről az alábbi linken találnak:

www.infofer.ro

http://www.infofer.ro/
mailto:odonke06@yahoo.com


Szállás: csak előzetes igénylés alapján, külön díjazás ellenében. A túra előtt és után is tudunk 
szállást biztosítani panzióban 30 ron illetve 2000 ft/fő /éjszaka, illetve saját sátorban a rajt - 
cél közvetlen közelében, bekerített helyen 5 ron illetve 300 ft/ sátor/ 2 éjszaka.
Szállás információ az összes távhoz (szállás a rajtnál és a célnál): 

Ügyintéző: Ödön - odonke06@yahoo.com +40-766-416-718

Étkezés: A panzió vendégei igényelhetnek félpanziós ellátást is, 2000 ft/ fő/ nap.
A faluban van élelmiszerbolt és kocsma is. 

Felszerelés: ajánlott túrabakancs (mivel, hogy a terep sziklás, meredek, kőfolyásos), réteges 
túraöltözék, esőkabát, széldzseki, elemlámpa (lehetőleg fejlámpa), kulacs, térkép (ajánljuk a 
Dimaptól a Királyerdő-hegység térképet).

Túra nehézsége: az átlagosnál valamivel nehezebb középhegységi túrára kell számítani. A 
nehézséget  főleg  a  sziklás  terepviszonyok  és  a  hirtelen  kaptatók  okozhatják.  Gyakorlott 
túrázóknak és teljesítménytúrázóknak nem jelenthet gondot.

Név: “Czárán Gyula Nyomában” teljesítménytúra, VII. alkalom (nappali, gyalogtúra)
Rajt-Cél: Sonkolyos vasúti megállótól 15 percnyire, a Zichy kastély udvarán található. 

Indítási idő: 35 km távon 8 - 10 óra között illetve 20 km távon 9-11 óra között. 
Nevezési  díj: 100  Ron  illetve  1000  Ft/fő.  EKE  tagoknak,  TTT  és  Magyar  Turista 
előfizetőknek 2 Ron illetve 200 Ft  kedvezmény!
Színtidő: - 35 km távon 10 óra
                -  20 km távon 7 óra

Táv: 35km és 20 km
Szint emelkedés: 1250 m és 750  m
Díjazás: oklevél, kitűző.
Szolgáltatások,  amelyek  benne  foglaltatnak  a  nevezési  díjban:  színes  térkép,  ásványvíz, 
zsíroskenyér, édesség, csomagmegőrzés

Útvonal: - 20km: Rajt (Zichy kastély) – Győzelem-barlang (1.EP)  – Pozsorita (2.EP)  – Papok 
dombja – Püspök-kilátó – Devence-barlangok – Zichy-barlang  – Zichy-barlang vasúti megálló  
(3.EP) – Révi-szoros – Révi focipálya – Révi-szoros jobb oldali gerince – Kereszt kilátó (4.EP)   – 
Garda-tető(560m) – Sonkolyos – Cél      (Zichy kastély)

mailto:odonke06@yahoo.com


               - 35 km: Rajt (Zichy kastély) – Misid-völgye! (1.EP)  – Betonút  – Sonkolyos  – 
Győzelem-barlang (2.EP)  – Pozsorita (3.EP)  – Gugu – Pokol-barlang (4.EP)   – Tízfalusi-
karsztfensík – Püspök kilátó – Devence-barlangok – Zichy-barlang – Zichy-barlang vasúti  
megálló (5.EP)   – Révi-szoros – Révi focipálya – Révi-szoros jobb oldali gerince – Kereszt  
kilátó (6.EP)  – Garda tető – Sonkolyos – Cél (Zichy kastély)



FIGYELEM!

A rendezők fenntartják a jogot, hogy veszélyhelyzetben az útvonalat módosítsák, illetve a rendezvényt 
félbeszakítják. 

Az útvonal végig a Királyerdő területén, jelzett turistautakon halad, melyekről letérni tilos. Az útvonal 
nagy forgalmú közutat nem érint. Az útvonal követését szükség szerint kiegészítő jelzésekkel 
(szalagokkal, irányjelző táblákkal) segítjük. 

Útvonal ellenőrzés

Az útvonalon ellenőrzőpontokat jelölünk ki és üzemeltetünk. A kiírásban megadott útvonalról letérni 
tilos.



A rendezők fenntartják a jogot, hogy be nem jelentett helyen/helyeken is ellenőrizzék a résztvevők 
áthaladását.

Egészségügyi ellátás, elsősegély

A teljesítménytúra időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtó (HEGYIMENTŐ SZOLGÁLAT) áll 
készenlétben. A résztvevőknek azonban tudomásul kell venni, hogy a terep jellege, adottságai miatt az 
elsősegélynyújtó kijutása egy esetleges sérülés helyszínére időigényes lehet. Minden résztvevőnek 
kötelessége kiemelten ügyelni saját testi épségére, és ha szükséges, segítenie az esetleg balesetet 
szenvedett sporttársának.

Felelősség

A nevezéssel a résztvevők tudomásul veszik, hogy a Czárán Gyula teljesítménytúra nehéz terepen 
zajlik, és sikeres teljesítése megfelelő fizikai és mentális felkészültséget, valamint tapasztalatot 
igényel. Bármely résztevő felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből származó 
balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak felelősséggel.

A teljesítménytúra etikája

Tiszteld és becsüld meg magad és a többi résztvevőt: ne csalj!

Tiszteld a rendezőket és a segítőket: szabadidejüket áldozzák érted!

Tiszteld az érintett települések lakóit: befogadják a túrát és a versenyzőket!

Tiszteld a természetet: ne dobj el semmilyen szemetet, és ne térj le a kijelölt útról!

Minden résztvevő köteles segítséget nyújtani veszélyhelyzetben!

Diszkvalifikáció

Kizárható a versenyből, vagy a túrából az a résztvevő aki:

• nem visel rajtszámot, vagy azt letakarja,
• ellenőrzőpontot kihagy,
• nem a megadott útvonalon halad,
• bármilyen szállítóeszközt vesz igénybe,
• szintidő után ér be a célba,
• nem nyújt segítséget veszélyhelyzetben,
• szemetel, a természeti vagy épített környezetben kárt tesz,
• sértegeti, vagy inzultálja a rendezőket vagy az önkéntes segítőket.

Óvás

Óvást a célba érés után 1 órán belül, írásban lehet benyújtani a rendezőknél (Székely Zoltánnál vagy 
Ödönnél).

Szerzői jogok

A rendezvényen a résztvevőkről fényképek, videófelvételek készülhetnek. A fényképek, 
videófelvételek szerzői jogát a rendezők birtokolják, azt szabadon felhasználhatják.


