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Név:_____________________ Rajtszám:____________

Indulási idő:______________ Érkezési idő:____________

1. Tököl, Kompkikötő
 7.40 – 10.15

2. Csepel 50, 30 elágazás
8.40-11.45
édesség

3. Szigetcsép-HÉV állomás
9.00-12.20

ital

4. Díszkút
10.15-14.20

édesség

5. Tököli parkerdő, erdészház,
pihenő

10.30-14.45
ital

6. Cél
11.30-16.00

meleg étel, ital, gyümölcs

A pontok kb. 6km/h sebességre nyitnak!
A rendezvény ideje alatt bármilyen probléma esetén a 
következő telefonszámon kérhető segítség:
                       Kontha Gabriella: 06-70 3827873

                       Nád Béla: 06-70 3792928 Csak útvonallal 
kapcsolatos kérdésekben!

A 24. Csepel teljesítménytúra

IGAZOLÓLAPJA

30 KM

                                   Hakuna Matata
Szeretettel köszöntjük rendezvényünkön!

JÓ IDŐT ÉS SIKERES TELJESÍTÉST KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Táv: 28,08 km  Szintidő: 7 óra

                                       2017.július 29.



1. szakasz: Rajt – Tököl, Kompkikötő
Táv: 4, 45 km  össztáv: 4, 45 km (S-, S+,) nyitva tartás: 7.

40-10. 15

 A Városi Szabadidőközpont kapuján kilépve az  Eszterházy
utcán induljunk el, majd ennek a folytatásán a Honvéd utcán
és  Iskola utcán végig haladva érjük el az Erdő utcát. (Ezt a
szakaszt szalagozzuk!). Az Erdő utcán jobbra kanyarodunk.
A Hév síneken átkelve a S+ jelzésen battyogunk tovább, már
Tökölön járunk. A középső úton, az  Akácos úton folytatjuk
utunkat. A poros széles földút magányos házak közt kanyarog,
itt-ott  S+  jelzések  is  elővillannak.  Végre  a  földútról  egy
aszfaltútra,  a  Cseresznyés útra  érünk.  Ezen  továbbhaladva

elérjük, a Fő utat Ezen és a gáton átkelve a S+-en, egyenesen
folytassuk  utunkat  (740  méter)!  Miután  elértük  a  pecások
paradicsomát  forduljunk  balra.  A  Dunával  párhuzamosan
folyásirányban haladva 935 métert  megtéve  elérjük az  első
ellenőrzőpontot, a kompkikötőt.

2. szakasz: Tököl, Kompkikötő -50 és 30 elágazása
Táv: 6, 07 km  össztáv: 10, 52 km (jelzetlen, S+) nyitva

tartás: 8. 40-11. 45

 A kikötőtől  a  Dunával  párhuzamosan  a  S  +-en  induljunk
tovább!  A kopott  és  gyér  jelzéseket  szalagokkal  pótoljuk.
Faóriások és locs-pocs. Hamarosan egy füves térségnél balra
elkanyarodunk a Duna partjától. Tököl házai felé vesszük az
irányt.  Még a gát  előtt  egy földutat  elérve  azon forduljunk
jobbra és heroikusan meneteljünk rajta. A S+ jelzés itt halad!
Ha nagy a sár,  bánja  kánya lehet  a  gát  szürke aszfaltját  is
koptatni. Közben a tököli börtön masszív falai és a döggyár
szakadt  épületei  balról,  még  a  százhalombattai  kőolaj-
finomító jobbról ingerli a retinánkat és szaglóhámunkat. Nem
sokkal a döggyár után érjük el a két hosszabb táv elágazásánál
lévő 2. ellenőrzőpontot.

3. szakasz: 50 és 30 elágazása   –   Szigetcsép, HÉV-megálló  
Táv: 2, 69 km  össztáv: 13.21km (S négyzet) nyitva tartás:

9. 00- 12. 20

 A ponttól  2380 métert  caplatunk egy mező közepén,  amit
csak  kis  időre  szakít  meg  egy  erdősáv.  Hátunk  mögött
Százhalombatta tornyai, előttünk a szántóföld egyhangúsága.
Kövessük a keleti irány és a S négyzetjelzést. Mikor elérjük a
HÉV-síneket, ott jobbra kanyarodjunk. 790 métert haladjunk



a sínekkel párhuzamosan, ezután, óvatosan, hiszen óránként
jár, keljünk át rajta. Még 520 méter a sínek mentén tovább és
feltűnik  a  szigetcsépi  HÉV-megálló  túránk  következő
ellenőrzőpontja.

4. szakasz: Szigetcsép, HÉV megálló- díszkút, Dunasor
Táv: 8, 19 km  össztáv: 21, 4 km (P-, Po) nyitva tartás: 10.

15- 14. 20

 A HÉV megállótól indulunk, a  P sávon, a  Petőfi utcán.  Az
első  elágazásnál  balra kanyarodunk,  majd  a  Szabadság
utcához érkezve  jobbra vesszük az irányt,  s  ezen az utcán
haladunk egészen a Fő utcáig, ahol balra kanyarodunk a P -
jelzésen. 
 Elhaladva  a  Szigetcsép  tábla  mellett  a  holtág  után  jobbra
kanyarodunk,  ahonnan egy murvás út  vezet  az üdülőövezet
határához,  melyet  elérve  a  Barátság  utcán  cammogva
érkezünk meg a FKVK horgásztanyájához. Innen egyenesen
továbbindulva fogjuk elérni a Duna-partot. Mostantól a Kis-
Dunával párhuzamosan haladunk a P- jelzésen egészen a P○
jelzésig, itt balra a P körre térünk. Ezen 110 métert megtéve
érünk el a játszótérre, ahol díszkút áll és a 4. ellenőrzőpont.

5. szakasz: díszkút, Dunasor- Tököli parkerdő, erdészház
Táv: 2, 08 km   össztáv: 23, 48km (szalagozás, P+, S-) 

nyitva tartás: 10. 30-14. 30

 A díszkúttól  a  műúton  balra  indulunk  a  Dunasor utcán.
Figyelem! 510 méter után a Dunasor utca 98/c házánál elérjük
a  P keresztet,  azon  jobbra egy  kis  ösvényen,  térjünk  az
erdőbe.  (Illés:  Szemétdomb,  szemétdomb  nem
szégyenkezik…). A kis ösvényen 220 métert slattyogva, egy

kereszteződéshez  érünk,  itt  balra indulunk  a  S  sávon.
Baloldalon egy ocsmonda telepített nyárfás, a másikon akác-
és mocorkás mixe kísér. 830 méter után jobbra indul ki a S+.
De kit érdekel? Mi a S sávon induljunk tovább! 620 méter és
az erdészháznál találjuk magunkat- és az 5. ellenőrzőpontot.

6. szakasz: Tököli parkerdő, erdészház-
Szabadidőközpont Sport u.-CÉL

 Táv: 4,6 km   össztáv: 28, 08km (P négyzet, szalag) nyitva
tartás: 11. 30-16. 00

Az ellenőrzőponttól  a  S-,  P négyzetjelzéseken indulunk el.
410 méter megtétele után a P jobbra kanyarodik, vele együtt
mi is! 590 méter és utunkat keresztezi a S+. Mi tovább a P
négyzeten! 1130 méter a P négyzeten és kiérünk egy műútra,
erről az első balra nyíló utca a Nyár utca. 1620 méter ezen a
„nyúlfarknyi”  utcán,  az  utca  végén  10  méter  jobbra,  majd
rögtön  balra  bekanyarodunk  a  Táncsics utcára.  Végig
haladunk a Táncsics utcán. Figyelem! A P sáv közben eltér
jobbra, de mi maradjunk a Táncsics utcán! A Táncsics utca
végénél elérve a  Tököli úton  balra fordulunk, majd az első
lehetséges letérésnél  jobbra a  Sport utcába,  ahol  elérjük a
célt.

Gratulálok a túra teljesítéséhez!
Nád Béla


