


Tisztelt Sporttársak!   
Köszöntünk mindenkit a Zöldgömb Sport Klub által
rendezett  Téli Gyermekvasút 20 teljesítménytúrán!

A túra gyalogosan vagy futva teljesíthető.
Fontos tudnivalók: A túra távja: 20,7 km. Szintemelkedés: 
542 m. Szintidő: 6 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 rajttól az adótorony felé indulunk,
majd a Csíz utcán, és Széchenyi-hegy, Gyermekvasút
állomástól a zöld sávon haladunk az (1.     ellenőrző   
pontig), a Normafáig, mely a Konkoly Thege út és az 
Eötvös út találkozásánál található. Innen tovább a
Székelykapun át a zöld kereszten a Makkosmárián lévő 
templomig (2.ep). Makkosmáriától a piros sávon, aztán a
Virág-völgytől a jobbról bejövő sárga sávval közös 
szakaszon, majd balra a sárga sávon a Gyermekvasút 
Szépjuhászné állomásáig (3.ep). Szépjuhásznétól a zöld 
körséta jelzésen balról meg kell kerülni a Hárs-hegyet. A
4.ep a zöld körséta és a piros sáv elágazásánál van, az 
5.ep a zöld körséta a Kis-Hárs-hegyi kanyarulatánál. 
Innen vissza kell menni Szépjuhásznéhoz (6.ep) 
Szépjuhásznétól a piros sávon fel kell menni a János-
hegyi Erzsébet-kilátóhoz (7.ep) Innen a piros sáv levezet
a Libegő parkolójához. A lépcső aljától a zöld 3szög visz 
le a Pozsonyi-hegyhez (8.ep). Innen továbbra is a zöld 
3szög jelzésen megyünk , majd a Tündér-szikla fölött 
elhaladva, tereplépcsőkön leereszkedve, jobbra a zöld 
sávon folytatjuk utunkat a Szilassy útnál lévő Disznófőig
(9.ep), majd tovább felkapaszkodunk a zöld sávon
Normafáig (10.ep) és a már ismert Eötvös út - Hegyhát út
útvonalon a célig megyünk. Mindenkinek gratulálunk 
a teljesítéshez! 

1. ep.: Normafa                2. ep: Makkosmária            3. ep: Szépjuhászné

   4.ep zöld kör és        5.ep zöld körút csücsök        6. ep Szépjuhászné

       piros – elág.

7.ep János-hegy            8.ep zöld 3szög –zöld+elág           9.ep Disznófő

     10.ep Normafa                                     CÉL
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