
Kistarcsai Teljesítmény Túra

28 km-es táv útvonal leírása

Szeretettel köszöntünk minden kedves Résztvevőt a 3. Kistarcsai Teljesítmény Túrán. Mindenkinek jó 

szórakozást, kikapcsolódást, sportolást, és ehhez kellemes, szép időt kívánunk!

Rajt :  Kistarcsai Tanuszoda, Kistarcsa Ifjúság tér (GPS :47.5467, 19.263432)A rajtnál történt pecsételés 
után, az Ifjúság térről balra a Széchenyi utcán keresztül a Kölcsey utca érintésével haladjunk a Rózsa utcán 
végig. Balra fordulunk a Kápolna utcán (70m), majd jobbra Malom utcán (270m) amíg a Széchenyi utcára 
érünk. Itt balra fordulunk és haladunk (330m) amíg a kőkereszthez érünk. Itt a főút kanyarodik, de mi 
egyenesen a földúton követjük a szalagozást, keleti irányban (650m) . Az út északkeleti irányba folytatódik 

tovább (1200m), mikor elérjük az 1.ellenőrző pontot. (GPS 47.546889, 19.295816) Az eddig megtett táv 
3,4 km. Az 1.pontot elhagyva, délkeleti irányba haladunk (1500m) követve a jelzést, áthaladunk az M31-es 
autópálya hídján, majd élesen balra fordulva rátérünk a sárga (--) turistajelzésre. Innen északra haladva 

(600m) elérjük a 2. ellenőrző pontot. (GPS 47.543137, 19.317655) Eddig megtett távolság 5,7 km. A 2. 
ellenőrző pontot elhagyva, déli irányba folytatjuk az utat a zöld (--) jelzésen. Baloldalon bekerített 
gyümölcsöst látunk. A gyümölcsös után keletre fordulva a szalagozást követve a nagyfeszültségű vezeték 
alatt áthaladva emelkedőn elérjük az aszfaltozott utat. Azon áthaladva egyenesen, majd élesen balra 

fordulunk, jobboldalon erdőt, , baloldalon szántót látunk. A szalagozást követve elérjük a 3. ellenőrző 

pontot.(GPS 47.53944, 19.3327) A 3. pontot elhagyva délkelet irányba a völgyben haladva az erdőben 
megyünk lefelé. A jelzést figyelve körülbelül 1 km után elérjük a Pécel—Isaszeg aszfalt utat, ezen balra 
menve , kb. 100m után letérünk északkelet irányba (balra bekerített dió).A dombtetőről a völgy felé 
haladunk, virágos természet védelmi területen, követjük a földutat. A tisztás után újra erdőbe érünk, a 

dombtetőre felérve a szemközti dombtetőn egy épület mellett találjuk a 4. ellenőrző pontot.(GPS 
47.53358, 19.37352) Innen északnyugat irányba a piros (--) jelzésen haladunk amíg az aszfalt utat el nem 
érjük kb. 3km múlva. Itt az aszfaltra, balra fordulunk a lejtő alján elérjük a szeméttelep bejáratát, itt 
egyenesen megyünk a földúton kb. 50métert, majd élesen jobbra fordulunk északnyugat irányban, az 
erdőben haladva. Átmegyünk az autópálya alatt az első földúton balra fordulunk a homokos emelkedő, 

majd a lejtő után elérjük az 5. ellenőrző pontot. (GPS 47.56372, 19.31364). E pontnál, követve a sárga 
(+) jelet először délnyugati irányba, majd (330m) az erdőszélén jobbra északnyugati irányba haladunk. Kb. 
250m után balra fordulunk, átmegyünk a nagyfeszültségű vezeték alatt, enyhe emelkedő után elérjük az 
erdősávot, ezt elhagyva a szalagozást követve, délnyugati irányba folytatjuk a z utat. A jobboldali erdőt 

elhagyva a második földúton dél-felé fordulunk, amelyen hamarosan elérjük a 6.(1.) ellenőrző pontot. 
(GPS 47.546889, 19.295816) Itt élesen balra fordulunk és a jelzéseket követve először délnyugati, majd 
(720m) nyugati irányban jövünk vissza a Telep utcába. Balra fordulunk a Kölcsey utcán (300m), a Völgy 
utcán át elérjük a 3. sz. főutat, a Szabadság utat, amin visszajutunk, délkeleti irányban az uszodához, a 

célhoz.

A túra alatt, szükség esetén hívható telefonszámok:  30/738 57 72,   20/568 76 28,   20/611 9607

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.

Rendezők





Kistarcsai Teljesítmény Túra

20 km-es táv útvonal leírása

Szeretettel köszöntünk minden kedves Résztvevőt a 3. Kistarcsai Teljesítmény Túrán. Mindenkinek jó 

szórakozást, kikapcsolódást, sportolást, és ehhez kellemes, szép időt kívánunk!

Rajt :  Kistarcsai Tanuszoda, Kistarcsa Ifjúság tér (GPS :47.5467, 19.263432)A rajtnál történt pecsételés 
után, az Ifjúság térről balra a Széchenyi utcán keresztül a Kölcsey utca érintésével haladjunk a Rózsa utcán 
végig. Balra fordulunk a Kápolna utcán (70m), majd jobbra Malom utcán (270m) amíg a Széchenyi utcára 
érünk. Itt balra fordulunk és haladunk (330m) amíg a kőkereszthez érünk. Itt a főút kanyarodik, de mi 
egyenesen a földúton követjük a szalagozást, keleti irányban (650m) . Az út északkeleti irányba folytatódik 

tovább (1,2km), mikor elérjük az 1.ellenőrző pontot. (GPS 47.546889, 19.295816) Az eddig megtett táv 
3,4 km.Az 1.pontot elhagyva, délkeleti irányba haladunk (1500m) követve a jelzést, áthaladunk az M31-es 
autópálya hídján, majd élesen balra fordulva rátérünk a sárga (--) turista jelzésre. Innen északra haladva 

(600m) elérjük a 2. ellenőrző pontot. (GPS 47.543137, 19.317655) Eddig megtett távolság 5,7 km. A 2. 
ellenőrző pontot elhagyva, déli irányba folytatjuk az utat a zöld (--) jelzésen..Baloldalon bekerített 
gyümölcsöst látunk. A gyümölcsös után keletre fordulva a szalagozást követve a nagyfeszültségű vezeték 
alatt áthaladva emelkedőn elérjük az aszfaltozott utat. Azon áthaladva egyenesen, majd élesen balra 

fordulunk, jobboldalon erdőt, baloldalon szántót látunk. A szalagozást követve elérjük a 3. ellenőrző 

pontot. A pontot elhagyva egyenesen továbbhaladva hármas útelágazáshoz érve, balra fordulunk és 
továbbra is a szántóföld szélén haladunk északnyugat irányba. Továbbra is a szántó balkézre esik. Kb. fél 
kilométer múlva jobbra fordulunk, északi irányba. Néhány száz méter után a szalagot követve 
becsatlakozunk a sárga (--) jelzésbe. Hepehupás úton haladunk  északi irányba, lassan láthatjuk  jobbra a 
szelektív hulladékgyűjtő telepet. Mielőtt a telepet elérjük, balra fordulunk északnyugat irányba, az erdőbe. 
Átmegyünk az autópálya alatt. Az első földútnál balra fordulunk. A homokos emelkedőn majd lejtő után 

elérjük a 5. ellenőrző pontot. E pontnál, követve a sárga (+) jelet először délnyugati irányba, majd 
(330m) az erdőszélén jobbra északnyugati irányba haladunk. Kb. 250m után balra fordulunk, átmegyünk a 
nagyfeszültségű vezeték alatt, enyhe emelkedő után elérjük az erdősávot, ezt elhagyva a szalagozást 
követve, délnyugati irányba folytatjuk a z utat. A jobboldali erdőt elhagyva a második földúton dél felé 

fordulunk, amelyen hamarosan elérjük a 6.(1.) ellenőrző pontot. (GPS 47.546889, 19.295816). Itt 
élesen balra fordulunk és a jelzéseket követve először délnyugati, majd (720m) nyugati irányban jövünk 
vissza a Telep utcába. Balra fordulunk a Kölcsey utcán (300m), a Völgy utcán át elérjük a 3.sz. főutat, a 

Szabadság utat, amin visszajutunk, délkeleti irányban az uszodához, a célhoz.

A túra alatt, szükség esetén hívható telefonszámok 

30/738- 57 -72,  20/568 -76-28,   20/611- 96- 07

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.

Rendezők





Kistarcsai Teljesítmény Túra

14 km-es táv útvonal leírása

Szeretettel köszöntünk minden kedves Résztvevőt a 3. Kistarcsai Teljesítmény Túrán. Mindenkinek jó 

szórakozást, kikapcsolódást, sportolást, és ehhez kellemes, szép időt kívánunk!

Rajt: Kistarcsai Tanuszoda, Kistarcsa Ifjúság tér (GPS 47.5467, 19.263432)

A rajtnál történt pecsételés után, az Ifjúság térről balra a Széchenyi utcán keresztül a Kölcsey utca 
érintésével haladjunk a Rózsa utcán végig. Balra fordulunk a Kápolna utcán (70m), majd jobbra Malom 
utcán (270m) amíg a Széchenyi utcára érünk. Itt balra fordulunk és haladunk (330m) amíg a kőkereszthez 
érünk. Itt a főút kanyarodik, de mi egyenesen a földúton követjük a szalagozást, keleti irányban (650m). Az 

út északkeleti irányba folytatódik tovább (1,2km), mikor elérjük az 1. ellenőrző pontot. (GPS 47.546889, 
19.295816) Az eddig megtett táv 3,4 km.

Az 1. pontot elhagyva, délkeleti irányba haladunk (1500m) követve a jelzést, áthaladunk az M31-es 
autópálya hídján, majd élesen balra fordulva rátérünk a sárga (--) turistajelzésre. Innen északra haladva 

(600m) elérjük a 2. ellenőrző pontot. (GPS 47.543137, 19.317655) Eddig megtett távolság 5,7 km.

Innen követve a Zöld- Sárga (--) turistajelzést, északkeleti irányba (2 km), áthaladunk az M31-es autópálya 

alatt, majd észak, északnyugati irányba (500m) elérjük az 5. ellenőrző pontot. (GPS 47.56372, 19.31364)

E pontnál, követve a sárga (+) jelet először délnyugati irányba, majd (330m) az erdőszélén jobbra 
északnyugati irányba haladunk. Kb. 250m után balra fordulunk, átmegyünk a nagyfeszültségű vezeték alatt, 
enyhe emelkedő után elérjük az erdősávot, ezt elhagyva a szalagozást követve, délnyugati irányba 
folytatjuk a z utat. A jobboldali erdőt elhagyva a második földúton dél felé fordulunk amelyen hamarosan 

elérjük a 6.(1.) ellenőrző pontot. (GPS 47.546889, 19.295816)

 Itt élesen balra fordulunk és a jelzéseket követve először délnyugati, majd (720m) nyugati irányban jövünk 
vissza a Telep utcába. Balra fordulunk a Kölcsey utcán (300m), a Völgy utcán át elérjük a 3. sz. főutat, a 

Szabadság utat, amin visszajutunk, délkeleti irányban az uszodához, a célhoz.

A túra alatt, szükség esetén hívható telefonszámok:

 30/738- 57- 72,   20/568- 76- 28,   20/611- 96-07

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.

Rendezők





Kistarcsai Teljesítmény Túra

6 km-es táv útvonal leírása

Szeretettel köszöntünk minden kedves Résztvevőt a 3. Kistarcsai Teljesítmény Túrán. 
Mindenkinek jó szórakozást, kikapcsolódást, sportolást, és ehhez kellemes, szép időt 

kívánunk!

Rajt: Kistarcsai Tanuszoda, Kistarcsa Ifjúság tér (GPS 47.5467, 19.263432)

A rajtnál történt pecsételés után, az Ifjúság térről balra a Széchenyi utcán keresztül a 
Kölcsey utca érintésével haladjunk a Rózsa utcán végig. Balra fordulunk a Kápolna utcán 
(70m), majd jobbra Malom utcán (270m) amíg a Széchenyi utcára érünk. Itt balra fordulunk 
és haladunk (330m) amíg a kőkereszthez érünk. Itt a főút kanyarodik, de mi egyenesen a 
földúton követjük a szalagozást, keleti irányban (650m) .

 Az út északkeleti irányba folytatódik tovább (1200m), mikor elérjük az 1. pecsételő pontot.
(GPS 47.546889, 19.295816)

Az eddig megtett táv 3,4 km.

Élesen balra fordulunk és a jelzéseket követve először délnyugati, majd (720m) nyugati 
irányban jövünk vissza a Telep utcába. Balra fordulunk a Kölcsey utcán (300m), a Völgy utcán 
át elérjük a 3. sz. főutat, a Szabadság utat, amin visszajutunk, délkeleti irányban az 
uszodához, a célhoz, a megtett táv 6,5 km.

A túra alatt, szükség esetén hívható telefonszámok:

 30/738- 57 -72,  20/568 -76- 28,    20/611 -96 -07

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.

Rendezők




