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Kedves Túrázó! Köszöntünk az ezúttal Rimócon megrendezett Palóc Expedíció

teljesítménytúrán! Ez a leírás végigkalauzol az útvonalon, egyúttal a részvételi feltételeket

is tartalmazza. Amennyiben szabályosan beneveztél, a nevezési lapot kitöltve és a

nevezési díjat befizetve, már útnak is indulhatsz, az alábbiak szerint: a kijelölt, megadott

útvonalról ne térj le! Minden megadott ellenőrzőponton igazolnod kell az áthaladást, akár

bélyegzéssel, akár kihelyezett kód felírásával. Lesznek feltételes ellenőrzőpontok is, ahol,

amennyiben van igazolási lehetőség, szintén be kell gyűjteni azt. Az útvonal végigjárása

szintidőhöz kötött. Ha ezen belül érsz célba, jogosult vagy a díjazásra az esemény végén.

Útvonal: Rimóc – Sportpálya – Fogadalmi kápolna – Sajgói-nyereg – Tábi-tó – Varsány –

Rimóc. Táv: 13,7 km, szintemelkedés: 242 m, szintidő: 4 óra.

Ha bármilyen kérdésed van útközben, és térerő is akad (a Cserhátban nem feltétlenül...),

keress minket bizalommal: 06 (30) 329-2464 (Forgács Péter), 06 (30) 390-2750 (Forgács

Brigitta).

Szép napot, élménygazdag túrát kívánunk! Fitt-Fut Alapítvány Túraszakosztály, Vác 

fittfut.hu, facebook.com/fittfutalapitvany.turaszakosztaly, felanaszalyra.atw.hu

Útvonalleírás, 10 km

A rajt után, az István király utcára kilépve a 20 és 30 km-es távokkal ellentétben nem

balra, hanem jobbra indulunk el, a Cserháti zöldutak zöld „Z” jelzésén. 1,9 km-t teszünk

meg rajta – közben a sportpályánál elhagyva Rimócot és tökföldek ill. akácfák közt

haladva -, majd elérjük a Fogadalmi kápolnát, ami az 1. ellenőrzőpont. Tovább 300 m-t

emelkedünk a „Z” jelzésen, majd a zöld sáv és a zöld Z kereszteződésébe érünk. Itt

fordulunk jobbra, és immár a zöld sávot követjük a Sajgó-hegyre, ahonnan szép kilátás

nyílik a kopár szakaszon. Meredek, szűk ösvényen érünk le a domb lábához, majd balra

fordulva keresztezzük a Rimóc-Sipeki patakot. Kiérünk a Nógrádsipek és Varsány közti

aszfaltútra, itt jobbra fordulunk, és 300 métert teszünk meg a betonon. Itt a balra induló

köves földúton kezdünk emelkedni, először füves, kitett szakaszon, majd erdőbe érve. Az

aszfaltúttól 2,5 km-t teszünk meg a zöld sávon, mikor leérünk a Tábi-tó partjához, és

találkozunk a kék négyzet jelzéssel, egyúttal a hosszabb távok mezőnyével. Itt jobbra

fordulunk. A parton, majd a gáton haladva érjük el a Tábi-pihenőt és a horgászok

tájékoztató tábláját, ez a 2. ellenőrzőpont. Innen jobbra fordulunk Varsány község felé,

ahová a kék kerékpár és a zöld „Z” jelzés navigál először a kövezett dózerúton 2,4 km-en

át, majd a főútra érve balra fordulunk, ahol a betonon 1 km-t haladva -közben beérve

Varsány községbe- a templom után, Fő út és Petőfi út sarkán találjuk a 3. ellen-

őrzőpontot. Innen jobbra fordulva, a zöldút Z betűjét követve, a Petőfi utcán hagyjuk el

Varsányt, majd szántóföldek közt kelünk át a Darázsdói patakon. Emelkedő után érünk

be Rimócra a „Z” jelzésen, a Varsányi úton, majd a első jobbra nyíló utcán, Y-

elágazásban az Ady Endre utcán, szalagozáson érünk le az István király útra. Balkanyar

jön, majd rövidesen a Sportcsarnok. Ez azt jelenti: sikerrült! Cél! Gratulálunk!

PALÓC EXPEDÍCIÓ 10 km

gyalogos teljesítménytúra

Név:………………………………………………………………………

Rajtidő:……….…… Célidő:……..……. Sorszám:………..

1. ep., Fogadalmi kápolna

1,9 km/9 m szint, nyitva: 9:40-12:40

2. ep., Tábi-tó

7,3 km/199 m, nyitva: 10:30-14:30

3. ep., Varsány

10,6 km/216 m, nyitva: 11:00-15:20

Cél, Rimóc

13,7 km/242 m, nyitva: 11:30-16:00


