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Tisztelt Sporttársak!
Köszöntünk mindenkit a Zöldgömb Sport Klub által rendezett 

Tanulmányi kirándulás - Cseh Tamás emléktúra 15km-es teljesítménytúrán! 

 Fontos tudnivalók: A túra távja: 11,7 km. Szintemelkedés: 330 m. Szintidő nincs, célzárás 16 óra. A túrán mindenki saját 
felelősségére indul, ezért kártérítés a rendezőségtől sem milyen címen nem igényelhető. Kérjük, óvják a természet értékeit, ne 
szemeteljenek, ne szedjék le a növényeket és csak a kijelölt útvonalon haladjanak. Mindenkinek sikeres teljesítést, kellemes 
élményeket kíván  a Zöldgömb Sport Klub.

Útvonalleírás: 
A rajt (Pomáz, Rk. plébánia rendezvény teremtől (Templom tér 8.) a zöld sáv 

jelzésen indulunk Ny-i irányban (a városból kifelé) Templom téren át, az Iskola utcán, 

a Teleki kastély melletti közön, a Damjanich utcán, majd a Vróci utcán érjük el Pomáz 

szélét. A Mélyúton a zöld háromszög jelzésre térünk és ezt követjük a Janda Vilmos 

klucsosházig (1.ep). Jobbra, a sárga kereszt jelzésre térünk, ami Lajosforrásig visz 

(2.ep). Visszafelé, a sorompó után a kék kereszt-sárga kereszt közös jelzésen 

indulunk, majd a kék kereszten folytatjuk utunkat a zöld sáv jelzésig (3.ep, a János-

forrás mellett). Tovább a zöld sáv jelzésen Pomáz széléig, és a zöld háromszög 

becsatlakozása után, a Vróci u.-n, a már ismert útvonalon jutunk vissza Pomáz, Rk. 

plébánia rendezvény teremhez (Templom tér 8.), a CÉL-ba.

Mindenkinek gratulálunk a teljesítéshez!  

           RAJT                         1.ep - Janda Vilmos kulcsosház

    2.ep - Lajosforrás                     3. ep - K+, Z- elágazás

            CÉL      

    

Név: …………………………………………………………….

Sorszám: ……… Indulás: ………     Érkezés: ………    

Tanulmányi kirándulás - Cseh Tamás emléktúra

Január 22.-e, a Magyar Kultúra Napja, amely egyben 

Cseh Tamás születésnapja is, ehhez kapcsolódik túránk. 

Rendezői telefonszám a túra alatt: 06-30-465-9662

0 0 0

Vróci u., közkút 0,9 15 Vróci u.

1,3 30 zöld háromszög

3,8 220 0 sárga kereszt

Erti kopjafa 5,3 320 sárga kereszt

kék kereszt elágazás 5,6

sorompó 5,9 kék kereszt

2. ep - Lajosforrás 6,1 320 10 kék kereszt

sorompó 6,3 kék kereszt

sárga kereszt elágazás 6,5 330 kék kereszt

9,1 330 210 zöld sáv

10,4 300

Vróci u., közkút 10,8 315

11,7 330 330
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Következő pontig 
követendő jelzés

Rajt: Pomáz, Rk. 
Plébánia rendezvény 
terem, Templom tér 8.

Iskola u., köz, 
Damjanich u.

Mélyút, zöld háromszög 
elágazás

1. ep - Janda Vilmos 
kulcsosház

kék kereszt - 
sárga kereszt
közös

3. ep - K+, Z- elázagás 
(János-forrás mellett)

Mélyút, zöld háromszög 
elágazás

vissza a már
ismert útvonalon

Cél: Pomáz, Rk. 
Plébánia rendezvény 
terem, Templom tér 8.


