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Indulási idő: ………..  Érkezési idő: ….……

KASZÓ 15 km – Szintidő: 4 óra
15 km-es táv Rajt:
Kaszó, kisvasút vá.

(9.00-11:00)
15 km-es táv – 0,0 km

1. EP.: 126. gázvezeték oszlop 
kérdés: A MOL feliratú kis 

táblán a„vezeték szám” 
alapjának színe.

15 km-es táv – 5,1 km

2. EP.: Kűvölgyi Halastó
(10.30-14:00)

15 km-es táv – 11,2 km

 15 km-es CÉL: 
Kaszó, kisvasút vá.

(9.00-15:00)
15,5 km

Előzd meg a kisvasutat!

KASZÓ
15 km

gyalogos teljesítménytúrák

Igazolófüzet



Kedves Sporttárs!
Szeretettel köszöntünk 

az ELŐZD MEG A KISVASUTAT! - KASZÓ gyalogos teljesítménytúrán.

A túrán teljesíthető távok: 15km-es. A 25 km-es, 10 km-es táv külön itineren. A 
távokról 15:00 óráig kell a célba visszaérni (mindenkit megvárunk Kaszón). A sikeres 
teljesítéshez az ellenőrzőpontok sorrendben történő érintése szükséges. A túrán 
szalagozás nincs. Az ellenőrzőpontokat narancs-fehér tájfutó bóják jelzik, az 1.EP-t 
kivéve. Az ellenőrzőpontok több helyen személyzet nélkül működnek, itt vagy 
kérdésre kell felírni a választ, vagy igazoló matricát kell ragasztani és/vagy a 
szúróbélyegzővel igazolni a rublikába. (A szúróbélyegző esőben is működik.) 

A jelzett útvonalakról a letérés szigorúan tilos! A megadott útvonal minden távon 
kötelező! Ügyelni kell a terület tisztaságára, és arra, hogy a védett növényekben ne 
keletkezzen kár. A túra területén növények gyűjtése, leszedése tilos!
Kérjük a természetjáró magatartási szabályok betartását és a környezet védelmét. Az 
erdőben tűzgyújtási tilalom idején még a kiépített tűzrakóhelyeken is tilos tüzet 
gyújtani.
A teljesítménytúra nem verseny! A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a 
rendezőktől kártérítés semmilyen jogcímen nem igényelhető. 
Útközben vízvételi lehetőség minden távon csak Kaszón, a kisvasúti nap büféinél vagy 
a parkban található csapnál.
Baleset vagy rosszullét esetén kérjük, hogy segíts túratársadnak, szükség esetén 
értesítsd a rendezőket és maradj a bajba jutott túrázó mellett amíg a további segítség 
megérkezik. Ha valaki úgy határoz, hogy a túrát feladja, ezt jelezze személyesen a 
legközelebbi ellenőrzőponton vagy telefonon, illetve túratársak útján a név és rajtszám 
közlésével értesítse a rendezőket.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik valamilyen módon segítségünkre voltak 
a rendezvény lebonyolításában:
- HM Kaszó Zrt.
- Dr. Mészáros Zoltán
Túránk a Somogy Megye Teljesítménytúrázója 
túramozgalom része.

Kellemes túrát kívánnak a rendezők:
Fehérvári Máté (06-30-284-2730), Mészáros Gabriella (06-70-380-6365)
efemm@hotmail.com

Zöldgömb Sport Klub, 1071 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 3., (20) 542-0727, 
www.zoldgomb.hu, reck.szilvia@zoldgomb.hu

ÚTVONALLEÍRÁS

KASZÓ 15 km-es táv
Röviden: A túrán a piros kerékpáros jelzést fogjuk követni 10 km-en át, majd 
a Somogyszob – Kaszó műúton jobbra, aztán 1 km múlva jobbra rátérünk a 
zöld kerékpáros jelzésre ami visszavezet Kaszóra.
Bővebben: A kisvasút kaszói végállomásától a település központja felé 
indulunk a murvás sétányon, elhaladunk a Herceg kútja mellett. A főúton jobbra 
fordulunk. A haranglábnál elhagyjuk a jobbra kanyarodó főutat, egyenesen 
haladunk tovább. 200 m múlva a vízmű dombja előtt balra kanyarodunk, a 
vízművet elhagyva egyenesen megyünk tovább, már az erdőben. 200 múlva az 
útvillában jobbra tartunk, újabb 200 m múlva a 238. határkarónál enyhén jobbra 
törik az út, azt követjük. 1500 m után balra fordulunk, majd 1000 m után a 211. 
határkarónál jobbra. 1300 m után a 206. határkarónál ismét balra fordulunk, és 
200 m múlva elérjük túrán legészakibb pontját, a gázvezetéket. A 126. számú 
gázvezeték oszlopnál válaszolunk a kérdésre (1. EP – 5,1 km). 

Jobbra indulunk a gázvezeték nyomvonalán a csökkenő számozású oszlopok 
irányába. A 122. számú oszlop után a gázvezeték tőlünk balra tér, mi (mindig!) 
maradunk az erős földúton. 1100 m után tőlünk balra egy kisebb dombon 
magassági pontot láthatunk. További 1800 m után villanyvezetéket 
keresztezünk. Újabb 1400 m múlva elérjük a Szomogyszob (balra) – Kaszó 
(jobbra) műutat. Jobbra fordulunk Kaszó irányába, majd 1 km múlva jobbra 
letérünk a műútról, a zöld kerékpáros útvonalra. A letérésnél találjuk az 
ellenőrzőpontot (2. EP – 11,2 km). 
A zöld kerékpáros útvonal haladási iránya fordított, a táblák Kaszó felől 
mutatják az irányt. 150 m múlva a bekerített Kűvölgyi Halastóhoz érkezünk, 
ahol a tó bal oldalán megyünk tovább a földúton.
A 273. határkarónál ismét keresztezzük a villanyvezetéket, az erős földúton 
haladunk, majd 1000 m múlva a 263. határkarónál balra fordulunk. Végig a Ny-
i irányt tartjuk, majd kiérkezünk a vízmű mellé, ahonnan a korábbi útvonalon 
érjük el a kisvasút végállomását. (CÉL – 15,5 km). 

 Mindenkinek gratulálunk a teljesítéshez!

Ajánljuk még a Kaszó 10 km-es teljesítménytúra távjának végigjárását is, ami a 
Baláta-tó környékét mutatja be!
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