Széchenyi-hegyről Széchenyi-hegyre 20/7 IGAZOLÓLAP
Rendezők: Horváth Levente 06/70-420-32-52 és Fakan Tamás 06/70-771-70-20

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt!
Név:

Táv:

RAJT

1. EP (KÓD):
Tündér-hegy (20)

Rajtszám:

CÉL

1. EP: János-hegy
(7)

2. EP (KÓD): S+ és
Z+ elágazás (7)

2. EP:
Szépjuhászné
(20)

3. EP (KÓD):
Makkosmária (20)

4. EP (KÓD):
Ördög-orom (20)

20 km útvonal leírás:
A rajtból Normafa felé indulunk a zöld sáv jelzésen. A Disznófő út után
röviddel balra felfelé térünk a zöld Δ jelzésre és ezt követjük az első, kódos
ellenőrzőpontig, ami a Tündér-hegy. Innen tovább haladunk a zöld Δ
jelzésen, amíg el nem érjük a zöld kereszt jelzést, amin tovább egyenesen
haladunk a második ellenőrző – és frissítőpontig, ami Szépjuhásznéban
van. Visszafelé indulunk el a sárga sáv jelzésen. A sárga sáv és piros sáv
közös szakasza után áttérünk a piros sáv jelzésre, amin eljutunk a
harmadik, kódos ellenőrzőpontig, ami Makkosmária. Innen tovább
követjük a piros sáv jelzést. Csillebérc magasságában becsatlakozik a sárga
körséta jelzés, de mi jobbra megyünk és a piros sáv illetve a sárga körséta
közös jelzését követjük, amíg el nem érjük az önálló sárga körséta jelzést,
amin balra fordulunk. Ezt követjük, amíg elérjük az önálló piros négyzet
jelzést, amin jobbra haladunk tovább. Kis idő múlva becsatlakozik a piros
körséta jelzés a piros négyzethez és mi ezt a közös jelzést követjük balra.
Ezen lejutunk az Irhás árokba. Innen balra térünk a piros kereszt jelzésre és
ezt követjük a negyedik, kódos ellenőrzőpontig, ami az Ördög-orom.

Innen tovább követjük a piros kereszt jelzést, amíg elérjük a zöld Δ jelzést,
amin balra fordulunk. Innentől végig a zöld Δ jelzést követjük, egészen a
célig.
7 km útvonal leírás:
A rajtból Normafa felé indulunk a zöld sáv jelzésen. Normafától a
szalagozást követjük, majd kis idő múlva becsatlakozik a kék körséta jelzés
is, amit az első ellenőrző – és frissítőpontig követünk, ami a Jánoshegynél van. Visszafele indulunk el a kék Mária jelzésen, majd kis idő
múlva, váltunk a kék körséta jelzésre, amin egyenesen megyünk tovább. A
Virágvölgy vasútállomás felett jobbra térünk a sárga kereszt jelzésre és ezt
követjük a második, kódos ellenőrzőpontig. Innen balra térünk a zöld
kereszt jelzésre és ezt Normafáig követjük. Normafától pedig a már ismert
úton jutunk vissza a célba, a zöld sáv jelzésen.
Gratulálunk a túra teljesítéséhez!
Várunk sok szeretettel a Stabil SE. következő, megrendezésre kerülő túráira is.

