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KEVICZKY JÓZSEF KEREKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRA 
35, 70 és 120 kilométer 

2016. szeptember 11. 

 
Idén a 13. Keviczky Józsi bácsi emlékére rendezett kerékpáros teljesítménytúra a szokásos 
három távval várja 2016. szeptember 11-én kerékpárosokat. A mindhárom táv egy darabig 
együtt halad a Duna parti kerékpárúton. A 35 kilométert választók azonban a Leányfalui 
ellenőrző állomástól – ahol kerékpáros ügyességi pálya is várja a résztvevőket – 
visszatekernek Békásmegyerre, míg a másik két táv teljesítői tovább haladnak a Szentendrei-
szigetre Kisoroszig. Innem a visszafelé tekerve a hídig együtt jön még mindig a túra. A hídnál 
azonban a 70 kilométeresek visszafordulnak Békásmegyerre. A 120 kilométeres táv innen 
Esztergomig követi a Duna vonalát majd 16 kilométeres emelkedőt leküzdve Két Bükkfa-
nyeregig tekernek, hogy az utolsó ellenőrző pontból szinte Békásmegyerig gurulhassanak. 
Az teljesítménytúra rajtja, a már jól megszokott helyen a Békásmegyeri Mc Donald's 
Étteremnél lesz és ide is kell megérkezni legkésőbb 17 óráig. A sikeres teljesítők a kitűző és 
az emléklap mellett Mc Donald's szendvicset és kis üdítőt kapnak.  
A Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség támogatásával a a felsőoktatási 
jogviszonnyal rendelkezők nevezési díj fizetése nélkül indulhatnak és sikeres teljesítés esetén 
még kupa díjazásban is részesülnek! 
Az idei Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa Mini, Mix, Maxi, Extrém kupái is itt kerülnek 
átadásra a teljesítőknek! 
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Gyönyörű nyári időben rajtolt el a Békásmegyeri McDonald’s étterem elöl a Keviczky József 
emlékére rendezett kerékpáros teljesítménytúra. A három távra összesen 206 kerékpáros 
nevezett. 
A Keviczky Józsi bácsi kerdvenc helyeit érintő túrán a 120 kilométeres táv kivételével a 
kizárólag a duna partján, síkon haladtak a kerékpárosok, de a legnagyobb távon is csak egy 
heggyel – Esztergomtól a Két-bükkfa nyeregig kellett felfelé haladni, majd innen legurulni a 
Békásmegyeri célig, ahol a kevésbé szerencsések kora délután jég- majd sima esőben 
teljesíthettek. A túrán nem csak saját kerékpárral, hanem az Árpád-hínál található 
BikeBerguson Kerékpárkölcsönzőben erre a napra bérelt kerékpárokkal is rajthoz álltak. 
Kerékpáros Klubunk 2016. évben - immár harmadik alkalommal – hírdette meg Kerékpáros 
Teljesítménytúra Kupáját, melyet idén a Sopron Bank támogatott. A kupa keretében a három 
teljesítménytúránkon indulókat díjazzuk a teljesítésük alapján különböző méretű kupákkal. A 
89 sikeres kupa teljesítő között a négy kategória mindegyikében a Sopron Bank 
ajándékcsomagjait és 1-1 értékes kerékpáros napszemüveget sorsoltunk ki. 
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