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A Békás kerékpáros és gyalogos túranap 2016. május 29-én! 
A BÉKÁS Kerékpáros Teljesítménytúra idén is a szokásos három távjával várja a 
bringásokat, a kezdő 35 kilométerrel, a haladó 63 kilométerre míg a gyakorlottakat és a 
bevállalósakat 103 kilométerrel. 
A nevezni a túra napján 8 és 9:30 között lehet , de 10-ig elindulhatsz, hog elérd az ellenőrző 
állomások nyitvatartását. A teljesítésért járó kitűzőt oklevelet és McDonald’s szendvicset és 
üdtőt a 16 óráig beérkezők vehetik át a rajt és cél helyül szolgáló Békámegeri McDonald’s 
Étteremnél. A kerékpáros ügyességi pályát a 35 kilométeres táv Leányfalui fordítójánál lehet 
kipróbálni külön díjakért, melynek idén is a szakmai partnere a Szentendrei 
Rendőrkapitányság. 
Idén is indul a Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa, melynek keretében három 
teljesítménytúrán kell teljesíteni a távok valamelyikét a kupa díjazásért és a Sporon Bank 
sorsoláson gazdára találó értékes ajándékaiért. 
De az se maradjon otthon, akinek nincs kerékpárja! A Budapest Kupa következő teljestési 
lehetősége a Tourde BÉKÁS Gyalogos Teljesítméytúra, melynek rajtja (9:00 – 10:30 
között) és célja (14:00-ig) szintén Békásmegyeren a McDonald’s Étteremnél lesz. A 
gyalogosok két távon, egy 8 és egy 11 kilométeresen túrázhatnak a Békásmegyert körülölelő 
hegyeken. A sikeres teljesítők a túra teljesítésének emlékéül emélklapot és kitűzőt kapnak. 
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Gyönyörű nyári reggel fogadta a 20. Békás Kerékpáros Teljesítménytúra három távjának 
teljesítőit. A Sopron Bank állta támogatott Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa első 
eseményének 35 kilométeres távját 58, a 63 kilométeres távját 39 és a 104 kilométerese távját 
84 kerékpáros teljesítette. 
A Pilis emelkedőinek fülledt párája után a Duna-kanyar szeles szaka fogadta a hosszabb távok 
kerekeseit, de a célban a Békásmegyeri Mc’Donald’s Étteremél, a teljesítménytúra bázisánál 
az étterem által felajánlott szendvics és üdítő mellett végig kellemes napos idő várta a 
folyamatosan érkezőket. A sikeres teljesítők a kitűzőn és az emléklapon kívül a szerencsések 
a CAOLA által távonként felajánlott 3-3 kisorsolt ajándékát is hazavihették. 
A biztonságos kerékpározás és közlekedés alapjait a rövid táv fordítójánál a Szentendrei RK 
szakembereivel üzemeltetett kerékpáros ügyességi pályán lehetett gyakorolni. 
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CAOLA Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zrt sorsolás nyertesei 

          

       



Tour de BÉKÁS gyalogos teljesítménytúra 
Táv: 8 vagy 11 km Szintemelkedés: 260 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour de BÉKÁS 
gyalogos teljesítménytúra 

 
IGAZOLÓ LAP 

 
SORSZÁM: ……………… Táv: ……………… 
 
INDULÁSI IDŐ:  ……………………………… 
 

1. állomás 2. állomás pecsét 3. állomás 

 
ÉRKEZÉSI IDŐ:  ……………………………… (legkésőbb 15:00-ig) 
 
A túrán mindenki saját felelősségére vesz rész. A keletkezett anyagi károkért és balesetekért a rendezőt nem 
terheli semmiféle felelősség, kártérítési kötelezettség. 
A rendezvényen kép és video felvétel készül, amely a rendezvény népszerűsítésére használnak fel a rendezők. 

 
Útvonal: Békásmegyer, McDonald's Étterem - HÉV átjáró - Zemplén 
Győző utca – parkon át – Márton köz - Vízvezeték utca – Rókavár utca – 
Bérctető utca – Csillaghegyi-bánya külső terasz (1. állomás) – Gyöngyvirág 
utca – Piros túrajelzésen, az erdőbe – Piros túrajelzésen, mezőn – útelágazás 
(2. állomás)  
 11 km 8 km 

piros jelzés – Ezüst-hegyi kőbánya 
(pecsét) – piros jelzés– útelágazás 
(2. állomás) – Piros+ túrajelzés – 
Meggy utca – Kálváriadomb 
(kereszt) (3. állomás)  – Égető utca 
– Táncsics Mihály utca – Lépcsőn 
le a lakótelepre – Lukács György 
utca - HÉV megálló – Ország út – 
HÉV átjáró – Békásmegyer, 
McDonald's Étterem 

piros+ túrajelzés – Meggy utca – 
Kálváriadomb (kereszt) (3. 
állomás) – Égető utca – Táncsics 
Mihály utca – Lépcsőn le a 
lakótelepre – Lukács György utca 
– HÉV megálló – Ország út – 
HÉV átjáró – Békásmegyer, 
McDonald's Étterem 

Az útvonalat kék felfestések, nyilak jelzik. 06 20 9221 991 
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A gyönyörű napos, nyári idő ellenére lassan érkeztek a gyalogosok a 6. Tour de Békás 
Gyalogos Teljesítménytúra indulói, a Budapest Kupa igazoló eseményére. 
Végül összsesen 105 induló teljesítette a Békásmegyer körüli hegyeken 5 illetve 11 
kilométeres túrát. 
Békásmegyeren a McDonald’s Étterem volt a kiinduló és cél állomás, ahol a sikeresen 
teljesítetők- vagyis mindenki - haza vihette a kitűzőt és az emléklapot. 
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