1. ÁLLOMÁS - LEÁNYFALU, STRANDFÜRDŐ MÖGÖTTI RÉSZ

RAJT-CÉL - SZENTENDRE, POSTÁS STRAND

CSALÁDI 1. TEKERŐ

ra
a kerékpáros kalandtú

X. PILISI TEKERŐ

CSALÁDI 1. TEKERŐ

KEDVES TÚRÁZÓ!
Sok szeretettel köszöntünk a Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúrán. A sikeres teljesítés és a kellemetlen
helyzetek elkerülése érdekében kérjük, fogadj meg néhány jótanácsot!
A kalandtúra nem verseny, a cél egy kellemes és mozgalmas nap eltöltése a Pilis – Dunakanyarban.
Aki feladni kényszerül a túrát, az lehetőleg sportállomásnál szálljon ki, a kiszállásról mindenképp értesíts
bennünket, hogy ne várjunk hiába. Ezt megteheted a +36 20 393 0150 telefonszámon, vagy bármelyik
túratárssal üzenve. Ha kerékpár robbant le abban az esetben a szervízszámot hívhatod vagy közvetlenül
a szervízpontokat.
Fokozottan kérünk mindenkit a KRESZ szabályok maradéktalan betartására, vigyázzunk magunkra
és egymásra is!
A túra több útvonala természetvédelmi területen halad keresztül, őrizzük meg olyannak, hogy még hosszú
évekig örömmel felkereshető legyen! A keletkezett szemetet ne dobáljuk el, a bázis állomáson
szelektív gyűjtőkben szabadulhattok meg a hulladéktól.
A túra akkor számít teljesítettnek, ha minden sportállomás bélyegzője szerepel az ellenőrző lapon.
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen
nem igényelhető.
A túrán készült fotókat, vagy azok linkjeit szívesen fogadjuk a soltesz.emese@szentendre.hu e-mail címen.

MINDENKINEK ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NAPOT,
KELLEMES TÚRÁZÁST
ÉS SIKERES BEÉRKEZÉST KÍVÁNUNK!

ILLEMKÓDEX

RAJT: 9.00 – 12.00 Szentendre, Postás strand
TÁV: 10 km
SZOLGÁLTATÁSOK:
Induló csomag: ásványvíz, müzliszelet, étkezési jegy
Sportállomásokon: ásványvíz, müzli, ivóvíz
Célban: pljeskavice szendvics
DÍJAZÁS: tombola nyeremények
CÉL: 16.00 Szentendre, Postás strand

• Tartsd be a közlekedési szabályokat!
• Nem gyorsasági verseny!
Olyan sebességgel közlekedj, hogy bármilyen váratlan akadály esetén meg tudj állni!
• Vigyázz a többi túrázó épségére, segítsd őket a nehezebb terepen!
• NE dobáld el a hulladékot, hozd vissza a Bázisra a szelektív gyűjtőkbe!

ÚTVONAL ÉS SPORTÁLLOMÁSOK

SZERVIZ INFORMÁCIÓK
A kerékpárok szervizelését, ingyenes átvizsgálását a rajt helyszínén a HámoriSport és a Kerékmánia
csapata, útközben a HámoriSport (+36 20 232 6565) biztosítja. Az állomásokon gyorszervízhez találnak
javítókészletet.

HELYSZÍN
Szentendre, Postás strand
Leányfalu Strand
Szentendre, Postás strand

JÁTÉKSZABÁLYOK

ÚTVONALLEÍRÁS

A sportállomásokon a csapat tetszőleges számú tagja vehet részt a feladaton, vagy ki is hagyható, a pecsétre
az érkezéssel jogosulttá válik.

A szentendrei Postás strandról indulunk, a Leányfalu felé vezető kerékpárúton. Leányfalu és a Duna melletti
útvonalon tekerünk Leányfaluig. Leányfalu, Termálfürdőnél tovább megyünk még egy kicsit a kerékpárúton és a strandfürdő hátsó felénél elérjük a sportállomást. Miután itt a feladatokat teljesítettük, innen
fürdőzés, strandolás után egyenes úton, a leányfalui kerékpáros útvonalon Szentendre, Postás strand felé
vesszük az irányt, ahol megszerezzük az utolsó bélyegzőt, már csak a pihenés, a tombola sorsolás várva várt
pillanatai és a felhőtlen kikapcsolódás vár reánk.

A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül, amelyen a rendezvény látogatói, résztvevői is feltűnhetnek, de ezzel kapcsolatban a rendezvény
szervezőivel, a felvétel készítőivel, jogos felhasználóival szemben semmilyen követeléssel nem élhetnek, a rendezvényre való belépéssel a
leírtakat tudomásul veszik és elfogadják.

Partnerek, támogatók:

FRISSÍTŐ / ALKATRÉSZPONT
ásványvíz, müzliszelet
ivóvíz, ásványvíz, müzli
pljeskavice szendvics

CSAPATNÉV:
I. RAJT: Szentendre, Postás strand
S P O RT F E LS Z E R E L É S , K E R É K P Á R B O LT É S S Z E RV I Z

II. Leányfalu, Termálfürdő

III. CÉL: Szentendre, Postás strand

SZABADSÁG ÚT

KERÉKPÁRÚT

2. ÁLLOMÁS - TAHITÓTFALU, MAGYAR CSALÁDI GAZDASÁG

3. ÁLLOMÁS - SZIGETMONOSTOR/HORÁNY

HORÁNYI GÁT

RAJT-CÉL - SZENTENDRE, POSTÁS STRAND

CSALÁDI 2. TEKERŐ

DUNAPARTI UTCA

HATÁRCSÁRDA, KOMPÁTKELÉS

1. ÁLLOMÁS - LEÁNYFALU, STRANDFÜRDŐ MÖGÖTTI RÉSZ

ra
a kerékpáros kalandtú

X. PILISI TEKERŐ

CSALÁDI 2. TEKERŐ

KEDVES TÚRÁZÓ!
Sok szeretettel köszöntünk a Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúrán. A sikeres teljesítés és a kellemetlen
helyzetek elkerülése érdekében kérjük, fogadj meg néhány jótanácsot!
A kalandtúra nem verseny, a cél egy kellemes és mozgalmas nap eltöltése a Pilis – Dunakanyarban.
Aki feladni kényszerül a túrát, az lehetőleg sportállomásnál szálljon ki, a kiszállásról mindenképp értesíts
bennünket, hogy ne várjunk hiába. Ezt megteheted a +36 20 393 0150 telefonszámon, vagy bármelyik
túratárssal üzenve. Ha kerékpár robbant le abban az esetben a szervízszámot hívhatod vagy közvetlenül a
szervízpontokat.
Az útvonal KÉK színű jelzőfestékkel került kijelölésre. Az útvonal egy-egy része közúton halad illetve azt
keresztezi. Fokozottan kérünk mindenkit a KRESZ szabályok maradéktalan betartására, vigyázzunk
magunkra és egymásra is!
A túra több útvonala természetvédelmi területen halad keresztül, őrizzük meg olyannak, hogy még hosszú
évekig örömmel felkereshető legyen! A keletkezett szemetet ne dobáljuk el, a bázis állomáson
szelektív gyűjtőkben szabadulhattok meg a hulladéktól.
A túra akkor számít teljesítettnek, ha minden sportállomás bélyegzője szerepel az ellenőrző lapon.
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen
nem igényelhető.
A túrán készült fotókat, vagy azok linkjeit szívesen fogadjuk a soltesz.emese@szentendre.hu e-mail címen.

MINDENKINEK ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NAPOT,
KELLEMES TÚRÁZÁST
ÉS SIKERES BEÉRKEZÉST KÍVÁNUNK!

ILLEMKÓDEX

RAJT: 9.00 – 12.00 Szentendre, Postás strand
TÁV: 30 km
SZOLGÁLTATÁSOK:
Induló csomag: ásványvíz, müzliszelet, étkezési jegy
Sportállomásokon: ásványvíz, müzli, ivóvíz
Célban: pljeskavice szendvics
DÍJAZÁS: tombola nyeremények
CÉL: 16.00 Szentendre, Postás strand

• Tartsd be a közlekedési szabályokat!
• Nem gyorsasági verseny!
Olyan sebességgel közlekedj, hogy bármilyen váratlan akadály esetén meg tudj állni!
• Vigyázz a többi túrázó épségére, segítsd őket a nehezebb terepen!
• NE dobáld el a hulladékot, hozd vissza a Bázisra a szelektív gyűjtőkbe!

ÚTVONAL ÉS SPORTÁLLOMÁSOK
SZERVIZ INFORMÁCIÓK
A kerékpárok szervizelését, ingyenes átvizsgálását a rajt helyszínén a HámoriSport és a Kerékmánia
csapata, útközben a HámoriSport (+36 20 232 6565) biztosítja. Hegyi szakasz műszaki mentő: (+36
20 232 6565).

HELYSZÍN
Szentendre, Postás strand
Leányfalu Strand
Tahitótfalu, Magyar Családi Gazdaság
Szigetmonostor, Szelesvágta
Szentendre, Postás strand

FRISSÍTŐ / ALKATRÉSZPONT
ásványvíz, müzliszelet
ivóvíz, ásványvíz, müzli
ásványvíz, alma
ivóvíz
pljeskavice szendvics

ÚTVONALLEÍRÁS

JÁTÉKSZABÁLYOK
A sportállomásokon a csapat tetszőleges számú tagja vehet részt a feladaton, vagy ki is hagyható, a pecsétre
az érkezéssel jogosulttá válik.
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül, amelyen a rendezvény látogatói, résztvevői is feltűnhetnek, de ezzel kapcsolatban a rendezvény
szervezőivel, a felvétel készítőivel, jogos felhasználóival szemben semmilyen követeléssel nem élhetnek, a rendezvényre való belépéssel a
leírtakat tudomásul veszik és elfogadják.

Partnerek, támogatók:

A szentendrei Postás strandról indulunk, a Leányfalu felé vezető kerékpárúton. Leányfalu, Termálfürdőnél
(nem kell a főbejáratig menni) elérjük a első sportállomást. Tovább haladva Tahitótfalun a Tahi hídon
átkelve jobbra majd balra fordulunk a Magyar Családi Gazdaság-ig, a második sportállomásig. A Nagyduna oldalán tekerünk Surányon keresztül Szigetmonostorig, majd jobbra betérve haladunk a Szigeti közútig
ahol jobbra fordulva majd arról jobbra letérve érjük el az harmadik sportállomást. Miután ezeket a feladatokat is sikerrel teljesítettük, a Szigetmonostori révvel átkelünk Leányfalu, Határcsárdáig (a rév tulajdonosa és
Szigetmonostor Önkormányzata jóvoltából az átkelés ingyenes!), majd folytatjuk utunkat a leányfalui kerékpáros útvonalon Szentendre, Postás strand felé, ahol megszerezzük az utolsó bélyegzőt, már csak a pihenés,
a tombola sorsolás várva várt pillanatai és a felhőtlen kikapcsolódás vár reánk. A Postás strandon a sportegyesületek bemutatóit nézheted meg, kipróbálhatsz számos sportágat, táncot tanulhatsz, sakkozhatsz.

CSAPATNÉV:
I. RAJT: Szentendre, Postás strand

II. Leányfalu, Termálfürdő

IV. Szigetmonostor, Szelesvágta

V. CÉL: Szentendre, Postás strand

S P O RT F E LS Z E R E L É S , K E R É K P Á R B O LT É S S Z E RV I Z

III. Tahitótfalu, Magyar Családi Gazdaság

PROFI 100 TEKERŐ

3, 7. ÁLLOMÁS - Y ELÁGAZÁS

4. ÁLLOMÁS - KAKAS-HEGY

2. ÁLLOMÁS - PARKOLÓ

CÉL - IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PARKOLÓJA

RAJT-BEFUTÓ - SZENTENDRE, POSTÁS STRAND

1. ÁLLOMÁS - MOGYORÓ-HEGY (BOB-PÁLYA PARKOLÓ)

5. ÁLLOMÁS - DOBOGÓKŐ

6. ÁLLOMÁS - PATAK-HÍD

ra
a kerékpáros kalandtú

X. PILISI TEKERŐ

PROFI 100 TEKERŐ

KEDVES TÚRÁZÓ!
Sok szeretettel köszöntünk a Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúrán. A sikeres teljesítés és a kellemetlen
helyzetek elkerülése érdekében kérjük, fogadj meg néhány jótanácsot!
A kalandtúra nem verseny, a cél egy kellemes és mozgalmas nap eltöltése a Pilis – Dunakanyarban.
Aki feladni kényszerül a túrát, az lehetőleg sportállomásnál szálljon ki, a kiszállásról mindenképp értesíts
bennünket, hogy ne várjunk hiába. Ezt megteheted a +36 20 393 0150 telefonszámon, vagy bármelyik
túratárssal üzenve. Ha kerékpár robbant le abban az esetben a szervízszámot hívhatod vagy közvetlenül a
szervízpontokat.
Az útvonal PINK színű jelzőfestékkel, az erdei útvonalakon PINK pontokkal és nyíllal a fákon került
kijelölésre, segítőink folyamatosan jelen vannak a túra hegyi útvonalain is. Az útvonal egy-egy része közúton
halad illetve azt keresztezi. Fokozottan kérünk mindenkit a KRESZ szabályok maradéktalan
betartására, vigyázzunk magunkra és egymásra is! A túra több útvonala természetvédelmi területen halad
keresztül, őrizzük meg olyannak, hogy még hosszú évekig örömmel felkereshető legyen! A keletkezett
szemetet ne dobáljuk el, a bázis állomáson szelektív gyűjtőkben szabadulhattok meg a hulladéktól.
A túra akkor számít teljesítettnek, ha minden sportállomás bélyegzője szerepel az ellenőrző lapon.
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen
nem igényelhető.
A túrán készült fotókat, vagy azok linkjeit szívesen fogadjuk a soltesz.emese@szentendre.hu e-mail címen.

MINDENKINEK ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NAPOT,
KELLEMES TÚRÁZÁST
ÉS SIKERES BEÉRKEZÉST KÍVÁNUNK!

ILLEMKÓDEX

RAJT: Szentendre, Postás strand TÁV: 100 km, SZINT: 2000 m SZINTIDŐ: 7 óra RAJT: 09.00-10.00

• Tartsd be a közlekedési szabályokat!
• Nem gyorsasági verseny! Olyan sebességgel közlekedj, hogy bármilyen váratlan akadály esetén meg tudj állni!
• Vigyázz a többi túrázó épségére, segítsd őket a nehezebb terepen!
• NE dobáld el a hulladékot, hozd vissza a Bázisra a szelektív gyűjtőkbe!

SZERVIZ INFORMÁCIÓK
A kerékpárok szervizelését, ingyenes átvizsgálását a rajt helyszínén a HámoriSport és a Kerékmánia csapata, útközben
a HámoriSport (+36 20 232 6565) biztosítja. Az EXTRÉM TEKERŐ résztvevői igénybe vehetik egész nap a Hámori
Kerékpárbolt Pomáz, Kossuth út 37. szám alatti kerékpárszervizét (+36 20 368 5642). Hegyi szakasz műszaki
mentő: (20 232 6565).

JÁTÉKSZABÁLYOK
A sportállomásokon a csapat tetszőleges számú tagja vehet részt a feladaton, vagy ki is hagyható, a pecsétre az érkezéssel
jogosulttá válik.
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül, amelyen a rendezvény látogatói, résztvevői is feltűnhetnek, de ezzel kapcsolatban a rendezvény
szervezőivel, a felvétel készítőivel, jogos felhasználóival szemben semmilyen követeléssel nem élhetnek, a rendezvényre való belépéssel a
leírtakat tudomásul veszik és elfogadják.

ÚTVONAL LEÍRÁSA
Szentendre Dunakorzó-Papsziget kerékpárúton; Papszigettől engedélyezett a 11-es főút használata. Első leágazás: 20.6
km-nél Mogyoróhegy-Nagyvillám -balra fölfelé. Panoráma úton lefelé az Apátkúti-völgyi elágazásig 28.6 km-nél balra. Innen
végig fölfelé, aszfaltos erdőgazdasági úton egészen Paprétig, ami a 36.3 km-nél található. Onnan jobbra a Szentlászlói-útig:
39.3 km-nél a sorompó után az aszfaltoson jobbra. Visegrád irányában, 41.1 km-nél balra (Kis Rigó vendéglő). Egyenesen
haladva tovább az aszfalltos erdőgazdaálkodási úton lefelé, majd 43.8 km-nél a Dömörkapu elágazásnál jobbra, a Sikárosi
rét mentén haladva az aszfaltos úton fölfelé 49.1 km-ig, az Y elágazásnál a frissítőnél tovább az emelkedőn balra kell haladni
Pilisszentkereszt irányába egészen 55.1 km-ig, amikor már a Dobogőkői útra jutunk ki, ahol jobbra fölfelé kell haladni
hegynek fölfelé. 57.7 km-nél lesz a Két-Bükkfanyereg elágazásnál tovább haladva jobbra tartással Dobogókőnek. 60.5
km-nél Dobogőkő-buszforduló, innen visszafelé Két-Bükkfanyereg írányában, majd 63.3 km-nél jobbra Esztergom felé,
FIGYELEM! 500 méter után le kell térni az erdőgazdálkodási útra, amely sorompóval ellátott aszfaltos út! Hoffmann fogadót
érintve Pilismarót irányába gurulunk le. Még mielőtt beérnénk Pilismarótra 74.1 km-nél jobbra fölfelé szintén forgalomtól
elzárt erdőgazdálkodási úton haladva 85.3 km-nél elérhető a 4. ellenőrző pont. Az EP után balra Dömörkapu-lőtér-Annavölgy érintésével le egészen Szentendréig. 98 km-nél az Izbégi Általános iskolánál jobbra lekanyarodás (CÉL), majd a Bükkös
-patak part mentén fokozott körültekintéssel a kerékpárúton visszajutás a rajt/cél területére.

Partnerek, támogatók:

ELLENŐRZŐ ÉS FRISSÍTŐ PONT
1.
2.
3.
4.

TÁV
24,7 km
49,1 km
60,5 km
85,3 km

HELYSZÍN
Mogyoró-hegy (Bob-pálya parkoló), üzemel: 09.30-12.00
Y elágazás, üzemel: 11.00-13.30
Dobogókő, üzemel: 11.30-14.00
Y elágazás, üzemel: 12.30-15.00

energiapótlás a frissítő pontokon: szőlőcukor, müzli, banán (3 felé vágva), izotóniás ital (bekeverve) víz, zsíros kenyér
(Dobogókő)

ELLENŐRZŐ PONT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TÁV
RAJT
24,7 km
39,3 km
55,1 km
60,5 km
74,1 km
CÉL
BEFUTÓ

HELYSZÍN
Szentendre, Postás strand
Mogyoró-hegy (Bob-pálya parkoló)
Parkoló
Kakas-hegy
Dobogókő
Patak-híd
Izbégi általános iskola parkolója (szintidő vége)
Szentendre, Postás strand

DÍJAZÁS
ARANY FOKOZAT: 5 órán belül
EZÜST FOKOZAT: 6 órán belül
BRONZ FOKOZAT: 7 órán belül
SZERVIZ: a frissítő állomásokra minimális szerszámkészlet, pumpa, belső, defekt javító.
CSAPATNÉV:
I. RAJT: Szentendre,
Postás strand

II. Mogyoró-hegy
III. Parkoló
(Bob-pálya parkoló)

IV. Y elágazás

V. Kakas-hegy

VI. Dobogókő

VII. Patak-híd

IX. CÉL: Izbégi
általános iskola
parkolója

X. BEFUTÓ:
Szentendre, Postás
strand

S P O RT F E LS Z E R E L É S , K E R É K P Á R B O LT É S S Z E RV I Z

VIII. Y elágazás

4. ÁLLOMÁS - SZENTENDRE, GÓLIÁT VÍZISPORT TELEP

RAJT-CÉL - SZENTENDRE, POSTÁS STRAND

3. ÁLLOMÁS - POMÁZ, MAGYAR VÁR

1. ÁLLOMÁS - PILISSZENTLÁSZLÓ, IFJÚSÁGI TÁBOR

ÁRPÁD VEZÉR EMLÉKMŰVE

KALANDOS TEKERŐ

2. ÁLLOMÁS - CSOBÁNKA, SPORTPÁLYA

ra
a kerékpáros kalandtú

X. PILISI TEKERŐ

KALANDOS TEKERŐ

KEDVES TÚRÁZÓ!
Sok szeretettel köszöntünk a Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúrán. A sikeres teljesítés és a kellemetlen
helyzetek elkerülése érdekében kérjük, fogadj meg néhány jótanácsot!
A kalandtúra nem verseny, a cél egy kellemes és mozgalmas nap eltöltése a Pilis – Dunakanyarban.
Aki feladni kényszerül a túrát, az lehetőleg sportállomásnál szálljon ki, a kiszállásról mindenképp értesíts
bennünket, hogy ne várjunk hiába. Ezt megteheted a +36 20 393 0150 telefonszámon, vagy bármelyik
túratárssal üzenve. Ha kerékpár robbant le abban az esetben a szervízszámot hívhatod vagy közvetlenül a
szervízpontokat.
Az útvonal ZÖLD színű jelzőfestékkel, az erdei útvonalakon ZÖLD pontokkal és nyíllal a fákon került
kijelölésre, segítőink folyamatosan jelen vannak a túra hegyi útvonalain is. Az útvonal egy-egy része közúton
halad illetve azt keresztezi. Fokozottan kérünk mindenkit a KRESZ szabályok maradéktalan
betartására, vigyázzunk magunkra és egymásra is!
A túra több útvonala természetvédelmi területen halad keresztül, őrizzük meg olyannak, hogy még hosszú
évekig örömmel felkereshető legyen! A keletkezett szemetet ne dobáljuk el, a bázis állomáson
szelektív gyűjtőkben szabadulhattok meg a hulladéktól.
A túra akkor számít teljesítettnek, ha minden sportállomás bélyegzője szerepel az ellenőrző lapon.
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen
nem igényelhető.
A túrán készült fotókat, vagy azok linkjeit szívesen fogadjuk a soltesz.emese@szentendre.hu e-mail címen.

MINDENKINEK ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG NAPOT,
KELLEMES TÚRÁZÁST
ÉS SIKERES BEÉRKEZÉST KÍVÁNUNK!

ILLEMKÓDEX

RAJT: 9.00 – 12.00 Szentendre, Postás strand. TÁV: 45 km. SZINT: 615 m. SZOLGÁLTATÁSOK: Induló
csomag: ásványvíz, müzliszelet. Sportállomásokon: ivóvíz, banán, müzli. Célban: pljeskavice szendvics.
DÍJAZÁS: tombola nyeremények. CÉL: 16.00 Szentendre, Postás strand.

• Tartsd be a közlekedési szabályokat!
• Nem gyorsasági verseny!
Olyan sebességgel közlekedj, hogy bármilyen váratlan akadály esetén meg tudj állni!

A Pilisi Parkerdő kérése, hogy a túra résztvevői 16.00 óra után NE tartózkodjanak az erdőben!!
KALANDOS túra magassági diagramja:

• Vigyázz a többi túrázó épségére, segítsd őket a nehezebb terepen!
• NE dobáld el a hulladékot, hozd vissza a Bázisra a szelektív gyűjtőkbe!

ÚTVONAL ÉS SPORTÁLLOMÁSOK

SZERVIZ INFORMÁCIÓK
A kerékpárok szervizelését, ingyenes átvizsgálását a rajt helyszínén a HámoriSport és a Kerékmánia
csapata, útközben a HámoriSport (+36 20 232 6565) biztosítja. A KALANDOS TEKERŐ résztvevői
igénybe vehetik a Hámori Kerékpárbolt Pomáz, Kossuth út 37. szám alatti kerékpárszervizét (+36 20
368 5642). Hegyi szakasz műszaki mentő: (20 232 6565).

JÁTÉKSZABÁLYOK
A sportállomásokon a csapat tetszőleges számú tagja vehet részt a feladaton, vagy ki is hagyható, a pecsétre
az érkezéssel jogosulttá válik.
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül, amelyen a rendezvény látogatói, résztvevői is feltűnhetnek, de ezzel kapcsolatban a rendezvény
szervezőivel, a felvétel készítőivel, jogos felhasználóival szemben semmilyen követeléssel nem élhetnek, a rendezvényre való belépéssel a
leírtakat tudomásul veszik és elfogadják.

HELYSZÍN
Szentendre, Postás strand
Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor
Csobánka, Sportpálya
Pomáz, Magyar Vár
Szentendre, Góliát Sporttelep
Szentendre, Postás strand

FRISSÍTŐ / ALKATRÉSZPONT
ásványvíz, müzliszelet
ivóvíz, banán
ásványvíz, szőlőcukor
ivóvíz, müzliszelet
ivóvíz
pljeskavice szendvics

ÚTVONALLEÍRÁS
A szentendrei Postás strandról indulunk, jobbra a Duna korzón a Bükkös patakig. A patak mentén haladva hagyjuk el
Szentendrét. A Pilis csodálatos ösvényein tekerünk Pilisszentlászlóig, a Kárpát forrás/Ifjúsági tábornál elérjük az első
sportállomást. Innen Csobánka felé vesszük az irányt, ahol a Sportpályánál lévő második sportállomást kell teljesíteni.
Miután ezen túl vagyunk, elindulunk Pomáz felé, ahol a harmadik sportállomás, a Magyar Vár fogad bennünket. Ezt
követően tekerünk vissza Szentendrére, majd balra a Duna korzó végéig, a negyedik sportállomáson a Góliát Kajak-kenu
Egyesület hűsítő feladatait kell teljesíteni, majd indulunk vissza a Pilisi Tekerő bázis helyszínére, a Postás strandra. Itt
megszerezve az utolsó bélyegzőt, már csak a pihenés, a tombola sorsolás várva várt pillanatai és a felhőtlen kikapcsolódás
vár reánk.
A Postás strandon a sportegyesületek bemutatóit nézheted meg, kipróbálhatsz számos sportágat, táncot tanulhatsz,
sakkozhatsz.
Ne feledjétek: este 8 órától éjfélig minden Kalandozó kilazíthatja fáradt izmait a Leányfalui Termálfürdőben egy hangulatos
éjszakai fürdőzésen! Belépő a karszalag!

Partnerek, támogatók:

CSAPATNÉV:
I. RAJT: Szentendre, Postás strand

II. Pilisszentlászló, Kárpát forrás,
Ifjúsági Tábor

III. Csobánka, Sportpálya

IV. Pomáz, Magyar Vár

V. Szentendre, Góliát Vízisporttelep

VI. CÉL: Szentendre, Postás strand
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