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Ta-Bu Kerékpáros Teljesítménytúra 

2016. június 26. 
 
A Sopron Bank Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa idei második állomás a Ta-Bu 
Kerékpáros Teljesítménytúra 2016. június 26-án. A Csillaghegyi Közösségi Háztól 7-
7:30 között indulhatnak a 200 kilométerre vállalkozók. Ezt követően 8-tól a 100 és 9-
től a 30 kilométeren indulókon a sor. Az útvonal a régi, a Pilisen átkelve a Pest Megyét 
elhagyva Komárom-Esztergon Megye dombjait kell leküzdeni.  
Bajnánál válik ketté a 100 és 200-as mezőny. A hosszabb távra vállalkozók Tatabánya 
és Tata érintése után Komáromnál érik a Dunát, majd Nyergesújfalunál ismét a hegyek 
felé fordulva Bajnára érkeznek ismét, hogy a 100-as táv útvonalába csatlakozva Úny, 
Solymár és Üröm érintésével visszaérkezzenek Csillaghegyre. A 30 kilométert 
választók, a Duna parti kerékpárúton tekerhetnek a Leányfalui hajóállomásig és vissza. 
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Ta-Bu Kerékpáros Teljesítménytúra 
2016. június 26. 

 
A Ta-Bu Kerékpáros Teljesítménytúra volt idén is a Sopron Bank Kerékpáros 
Teljesítménytúra második állomása. A hétköznapok forrósága után éjszaka és 
hajnalban is hatalmas viharok voltak a térségben, de az esemény 131 résztvevőjét 
napközben inkább a forróság és a néha feltámadó szél kísérte. 
A Csillaghegyi Közösségi Háznál a 200 kilométeres távot választó 13 induló 7 óra után 
már úton is volt, míg a 100 és a 30 kilométeres táv résztvevői folyamatosan érkeztek és 
11-ig mindenki útra kelt. 
A Csillaghegyi Közösségi Házhoz először a 30, majd folyamatosan becsatlakozva a 
100 kilométeres táv résztvevői érkeztek vissza, majd végül a 200-as indulok jöttek 2 
nagyobb csoportban, de két induló kivételével mindenki sikeresen befejezte a váll lat 
távját. 
Sopron Bank Kerékpáros Teljesítménytúra záró eseménye – amikor az teljesítők a 
megtett távok függvényében a MINI, MIX, MAXI és EXTRÉM kupákat vehetik át – a 
Keviczky József Kerékpáros Teljesítménytúra 2016. szeptember 11-én lesz, ahova 
várunk minden kerékpárost. 
A Ta-Bu Kerékpáros Teljesítménytúra indulóinak eredménye weblapunkon – 
www.bvkk.hu – megtekinthető! 
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2016. június 26. TA-BU kerékpáros teljestménytúra 200 km

rajtszám név időeredmény

2203 Hegyi Emil Péter 8:45

2211 Fodor Zoltán 8:57

2213 Bodor Zoltán 8:58

2208 Péter Vince 8:59

2205 Szűcs András 9:16

2204 Vass László 9:17

2209 Cseh András 9:54

2212 Tábori Tibor 10:06

2210 Orlik János 11:14

2201 Polgár Imre 11:34

2202 Földvári Ágnes 11:34

2206 Czigány Attila 11:34

2207 Hermán Patrik 11:36
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