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A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt!
Név:

RAJT

Táv:

CÉL

1. EP (KÓD): Tündér-hegy
(20)

5. - 2. EP: János-hegy
(20/6)

2. EP (KÓD): Rupp-hegy
(20)

Rajtszám:

4. - 1. EP (KÓD): S - és P –
elágazás (20/6)

3. EP: Budaörsi-hegy
(20)

közösén. Még a betonút előtt balra térünk a sárga kör és piros + jelzés
közösére. Ezt követjük a Budaörsi-hegy, ellenőrző- és frissítőpontig.
Jobbra fordulva indulunk tovább az önálló piros sáv jelzésen, amit a sárga
– és piros sáv rövid, közös szakasz végéig követünk, majd a sárga sáv
jelzésen folytatjuk utunkat, a Csacsi-rétig. Innen balra fordulva haladunk
tovább a sárga sáv jelzésen, amit a sárga – és piros sáv közös szakasz
végéig követünk, ahol kódos ellenőrzőpont van, majd a piros sáv jelzésen
folytatjuk utunkat jobbra, egészen a János-hegyi ellenőrző- és
frissítőpontig. Innentől egészen a célig a piros sáv jelzést követjük.
6 km útvonal leírás:
A rajtból a János-hegy felé indulunk el. A Budakeszi úton átkelve a sárga
sáv jelzést követjük egészen az első, kódos ellenőrzőpontig. Innen a piros
sáv jelzést követjük a második ellenőrző- és frissítőpontig, a Jánoshegyre. Innen a zöld Δ jelzésen megyünk tovább a zöld + elágazásig. A zöld
Δ jobbra megy, mi viszont váltunk a zöld + jelzésre, amire balra fordulunk.
Ezt a zöld + jelzést követjük a sárga – és piros sáv jelzésig, ahol már jártunk
a túra elején és innen a már ismert úton térünk vissza a célba.

20 km útvonal leírás:

Gratulálunk a túra teljesítéséhez!

A rajtból a János-hegy felé indulunk el. A Budakeszi úton átkelünk, majd
röviden emelkedve követjük a sárga – és a piros sáv jelzést, amíg el nem
érjük a zöld + jelzést bal kéz felől. Ezen a zöld + jelzésen folytatjuk utunkat
a zöld Δ jelzésig. Ebben a kereszteződésben jobbra fel és egyenesen van
zöld Δ jelzés. Mi egyenesen megyünk tovább a zöld Δ jelzésen. Egészen az
első, kódos ellenőrzőpontig ezt a jelzést követjük, ami a Tündér-hegy.
Innen továbbra is a zöld Δ jelzést követjük, amíg elérünk a zöld sáv jelzésig.
Itt a zöld sáv jelzés balra is (zöld Δ-gel) és jobbra is van. Mi jobbra megyünk
tovább, immár a zöld sáv jelzést követve. Normafán át, egészen a
Széchenyi-hegy Gyermekvasútig követjük, ahol a zöld sáv balra megy
tovább, de mi a zöld Δ jelzésen haladunk tovább egyenesen. Addig követjük
ezt a jelzést, amíg le nem válik erről a kék m jelzés. A kék m jelzésen
megyünk tovább egészen a piros körig. Menet közben bal kéz felől
elhagyjuk a piros +-et és ezután a piros kört követjük a második, kódos
ellenőrzőpontig, ami a Rupp-hegynél van. Továbbra is a piros kört
követjük a piros négyzetig, ahol váltunk az önálló piros négyzetre, majd
balról csatlakozik a sárga kör, de mi jobbra megyünk tovább a két jelzés

Várunk sok szeretettel a Stabil SE. következő, megrendezésre kerülő túráira is.

