
XXVIII. Soproni IVV túranap és ÉDTT kúpa túra

2016. április 03.

Túra helyszíne: Fertői dombság

Rajt- Cél: Levanda étterem és Panzió. Kópháza Fő utca 60.

ELÉRHETŐSÉGEK

Személyautó – busz: Győr felöl a 85-ös úton, onnan a 84-es úton. Balaton felöl a 84

-es úton. A falu közepén lévő közlekedési lámpás útkereszteződésben balra, a Sopron felöl, jövök

jobbra és még mindegy 350 métert kell haladni az indulási helyig.

   Vonat:   Budapest (Győr) irányából Sopronig. Onnan buszokkal lehet Kópházát elérni.

              Szentgotthárd (Szombathely Sopron vonalon.  Kópházára érkezik: 7,13, 8,13, 10,26 -kor.

              Sopron (Szombathely) Szentgotthárd vonalon. Sopronból indul. 7,05, 9,31-kor. 

Busz járatok Sopronból:

          Lackner K. u. buszpályaudvarról:a 6.30, 7.30, 8.30 és 9,30 induló 14.-es járatok..

          E járatokra a Móricz Zs. utcai felszállóhelyhez a vasút állomástól gyalog egyenest 

          Mátyáskirály utcán mintegy 600 m a Széchenyi tér sarkáig, majd jobbra a Móricz Zs. utcán 

          mintegy 200 métert kell megtenni. Idáig a busz menetideje 3 perc.              

  Egyéb buszjáratok: a számok a Lackner Kristóf utcai buszpályaudvari indulási időt jelzik, 

         és zárójelben a járat cél állomása került jelölésre: 7,00 (Nagylózs), 7,30 (Győr és

        Szombathely), 8,00 (Fertőd),  8,30  (Kőszeg és Iván), 8,50 (Újkér), 9,00 (Kapuvár), 9,30

        (Győr), 10,00 (Kapuvár).

        A Csengeri utcai felszállóhelyhez a Vasútállomástól gyalog egyenest a  Mátyáskirály utcán  

       150m, majd az első útkereszteződésben (Csengeri utca)  jobbra a buszmegállóig mintegy 50 

        m.-t kell megtenni.

        Menetidők idáig kb. 5 perc

Rajt: 8.00 – 11,00

Célzárás: 16,00

Túraútvonalak:  5 km (4.8 km/150m)

                          11 km (10.9 km/ 245m)

                          24 km (24.2 km/ 780m



Előnevezés 2016. 03. 29.-e 24,00 óráig.

Elő és nevezési címek: 

 Soproni Szabadidősport Szövetség Természetjáró Bizottság

9400 Sopron Ferenczy J. u. 2. Tel:99/314-177   e-mail. szabadidosport@svszsz.hu 

vagy

Bartokos Alfréd

9400 Sopron Jegenye sor 5. Tel: 99/786-529  06-30/8129610

e-mail: bbartokos.alfred@gmail.com

Nevezéskor kérjük adjátok meg a társaság vagy egyén nevét és hogy melyik távon kívántok 
indulnak.

Mindenkinek, így a előnevezetteknek is, jelentkezési lapot kell kitölteni a jelentkezés előtt és a 
jelentkezés azzal történik. Az előnevezett nyugdíjasok diákok valamint MTSZ tagoknak a rajtnál

az érvényes tagkártyával, diák igazolvánnyal és igazolvánnyal igazolni kell.

Nevezési díjak: [Ft]/fő]      

A nevezési díjak magukba foglalják:

- Térkép és útleírás, terepen víz, müzli szelet és zsíros kenyér biztosítása

Egyéni díjazás: Kitűző és emléklap

Csapat díjazás: Az ELŐNEVEZETT teljesítő csoportok közül a létszám szerinti I-III. helyezettje

                          serlegdíjazást kap.

Egyéb tudnivalók:

- A résztvevők a rajtnál útvonal leírást és térképvázlatot kapnak.

- Mindenki csak saját felelősségére indul, sportorvosi igazolás nem szükséges. 

- A rendezőktől kártérítést semmilyen jogcímen nem igényelhető.

- Egészségügyi szolgálat a célban.

- A túra az időjárási körülményektől független megtartjuk.

-

5 km 11 km 24 km

  Felnőtt 500 600 700

Nyugdíja
s

450 500 550

Diák 400 450 500

mailto:bbartokos.alfred@gmail.com
mailto:szabadidosport@svszsz.hu


Természetvédelem: 

Az útvonal természetvédelmi területen halad, ezért az útvonalakról LETÉRNI TILOS!!

A növények és állatok védelme minden túrázóra kötelező!

Szemetelni, dohányozni, és a növényeket gyűjteni TILOS!!

A túrák védnökei: Firtl Mátyás Sopron és környékének országgyűlési képviselője

                            Grubits Ferenc Kópháza polgármestere.

Sopron 2016 március 15.

                   Bartokos Alfréd                                                         Kósa István

      Természetjáró Szakbizottság. Elnöke        Soproni Szabadidősport Szövetség Elnöke



2016 április 03. XXVIII. IVV soproni túra meghívó melléklete (1. oldal)

ELÉRHETŐSÉGEK

Személyautó – busz (Kópháza):  Győr felöl a 85-ös úton, onnan a 84-es úton. Balaton felöl a 84

-es úton. A falu közepén lévő közlekedési lámpás útkereszteződésben balra, a Sopron felöl, jövök

jobbra még mindegy 350 métert kell haladni az induási helyig.

   Vonat:   Budapest (Győr) irányából Sopronig. Onnan buszokkal lehet Kópházát elérni.

              Szentgotthárd (Szombathely Sopron vonalon.  Kópházára érkezik: 7,13, 8,13, 10,26 -kor.

              Sopron (Szombathely) Szentgotthárd vonalon. Sopronból indul. 7,05, 9,31-kor. 

Busz járatok Sopronból:

          Lackner K. u. buszpályaudvarról:a 6.30, 7.30, 8.30 és 9,30 induló 14.-es járatok..

          E járatokra a Móricz Zs. utcai felszállóhelyhez a vasút állomástól gyalog egyenest 

          Mátyáskirály utcán mintegy 600 m a Széchenyi tér sarkáig, majd jobbra a Móricz Zs. utcán 

          mintegy 200 métert kell megtenni. Idáig a busz menetideje 3 perc.              

  Egyéb buszjáratok: a számok a Lackner Kristóf utcai buszpályaudvari indulási időt jelzik, 

         és zárójelben a járat cél állomása került jelölésre: 7,00 (Nagylózs), 7,30 (Győr és

        Szombathely), 8,00 (Fertőd),  8,30  (Kőszeg és Iván), 8,50 (Újkér), 9,00 (Kapuvár), 9,30

        (Győr), 10,00 (Kapuvár).

        A Csengeri utcai felszállóhelyhez a Vasútállomástól gyalog egyenest a  Mátyáskirály utcán  

       150m, majd az első útkereszteződésben (Csengeri utca)  jobbra a buszmegállóig mintegy 50 

        m.-t kell megtenni.

        Menetidők idáig kb. 5 perc.

SZÁLÁS

Levanda panzió (túra Rajt – Cél). 9495 Kópháza Fő utca 60.

3db.2 ágyas, 2 db. 3 ágyas és 1 db. 4 ágyas. Zuhanyzó, TV. Asztali tenisz, teke. Internet, WIFI.

Saját parkoló.

 Reggeli külön igény szerint.  Szép kártyával fizethető.

E-mail: info@levanda.hu,  Tel: +36(99) 357-155, 

Skype:  szallasguru?call    

mailto:info@levanda.hu


2016 április 03. XXVIII. IVV soproni túra meghívó melléklete (2. oldal)  

Kópháza TERCIA panzió. (Kópháza Soproni út 54. a 84.sz. főút mellett)

A túra Rajt – Céljától 700m.

21 szoba, zuhanyzós, televízióval. Saját, őrzött parkoló, ingyenes WIFI.

Tel: (06-99) 531-200   Fax: (06-99) 531-204

E-mail: kophaza@terciarestaurant.hu

További szállás lehetőségek Sopronban és környékén az Interneten.

ÉTKEZÉS: 

Levanda étterem:

Két egybenyíló természetes anyagokkal burkolt teremből álló 50 fős teremből áll az étterem.

Hagyományos ételek mellett a kínálatból sokféle horvát ételkülönlegességek közül is választható.

Az ételek mellé kellemes tájborok és egyéb italok állnak rendelkezésre.

A túrára jelentkezéskor kérjük az esetleges étkezési szándékot is jelezzétek.

Tercia Kópháza étterem.

300 fős étterem.  Különlegességük a „Fokhagymakrém leves cipóban” a „Tercia Pulykamell” és a 

házi „”Túrógombóc”.

Az esetleges asztalfoglalást a Szállás címein lehet megtenni.

További étkezési lehetőségek Sopronban.

mailto:kophaza@terciarestaurant.hu

