
 

Általános tájékoztató 
 

A Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve nevében szeretettel köszöntjük a 

teljesítménytúrázókat. Érezzék jól magukat, túrázzanak sikeresen, szerezzenek kel-

lemes emlékeket erről a rendezvényről! 
 

A teljesítménytúra adatai: 

Túra Táv Szint Szintidő Térképvázlat GPS track 

35 km gyalogos 33,9 km 862 m 9 óra    

25 km gyalogos 25,3 km 551 m 6 óra 30 perc   

20 km gyalogos 20,8 km 508 m 5 óra 30 perc   

10 km gyalogos 10,6 km 287 m 3 óra 30 perc   

75 km kerékpáros 76,4 km 723 m 8 óra    

120 km kerékpáros 119 km 1310 m 10 óra    

 

Indítás valamennyi távnál 7:00 óra és 10:00 óra között. 

Kérünk minden indulót, hogy a nevezési lapot nyomtatott betűkkel szíveskedjenek kitölteni. Kitöltés után át kell ad-

ni az indítóknak, ahol a nevezési díjat is be kell fizetni, ami 1000 Ft/fő. MTSZ, TTT, MSTSZ, VTSZ tagság esetén, vala-

mint a Magyar Turista kártyával rendelkezőknek 800 Ft/fő, diákoknak 800 Ft/fő a nevezési díj. Az indítóktól kell átvenni 

az igazolólapot és a térképvázlatot, és a kitűzőt. A kitűzőt a túra során viseljék. Ugyanekkor vehetnek almát és csokit. Az 

igazolólapon a rajtszámot és a rajtidőt már feltüntették. A szintidő betartását a rajtidőtől számítjuk. Az egyes ellenőrző-

pontokon az igazolólapot át kell adni az állomás személyzetének igazoltatás végett. A nem igazolt ellenőrzőpont kiha-

gyottnak minősül. 
 

Ellenőrzőpontok számozása és nyitva tartása: 

1. EP.  7:30 – 13:00 

2. EP.  7:30 – 14:30 

3. EP.  9:00 – 15:00 

4. EP.  9:00 – 15:00 

5. EP.  10:00 – 17:00 

6. EP.  10:00 – 17:30 

7. EP.  10:00 – 18:00 

 A célban az igazolólapot át kell adni a célszemélyzetnek, akik regisztrálják a teljesítés tényét, majd visszaadják az 

igazolólapot. A teljesítőket kitűzővel és emléklappal jutalmazzuk. A teljesítők zsíros kenyérből falatozhatnak, ásványvizet 

kapnak. Igénybe vehetik a söröző szolgáltatásait. 
 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! 
1. A 10 km-es táv Keleméren a Tompa Mihály emlékháznál ér véget. Keleméren csak a teljesítés időpontját regiszt-

ráljuk, a teljesítők Putnokon részesülnek a szolgáltatásokból. 

Innen VOLÁN autóbusszal lehet visszajutni Putnok vasútállomásra,  

Autóbusz indul Kelemér autóbusz váróteremtől: 12:07, 12:15, 13:25 és 16:58 órakor. 

2. A 75 km-es kerékpáros teljesítménytúra Bánrévénél átmegy Szlovákiába, majd Susánál ismét visszatér Magyaror-

szágra. A határátlépés csak érvényes személyi igazolvánnyal, vagy érvényes úti okmánnyal lehetséges. A túra során ke-

rékpáros sisak és láthatósági mellény viselése kötelező! 

3. A 120 km-es kerékpáros teljesítménytúra Aggteleknél átmegy Szlovákiába, majd Susánál ismét visszatér Magya-

rországra. A határátlépés csak érvényes személyi igazolvánnyal, vagy érvényes úti okmánnyal lehetséges. A túra során 

kerékpáros sisak és láthatósági mellény viselése kötelező! 

4. Szlovákiába csak eu-s oltási igazolvánnyal és regisztráció után lehet kimenni. 

 
Tájékoztatjuk a vonattal utazókat a vasúti menetrendről 

Putnokról Miskolc felé induló vonatok: 

12:32, 14:32, 16:32, 18:32, 20:32. 

Putnokról Ózd felé induló vonatok: 

13:29, 15:29, 17:29, 19:29. 

A teljesítménytúrán minden résztvevő saját felelősségére indul! Kártérítés a rendezőktől semmilyen címen nem 

igényelhető! Az ellenőrző pontok zárása után senkit nem várunk, nem keresünk! 

Amennyiben a teljesítménytúrát feladta kérjük jelezze az alábbi telefonszámon. 

Eltévedt, sérült, bajbajutott túrázók a következő telefonszámon kérhetnek segítséget: 

(+36)-20-361-65-29 
 Eredményes és sikeres túrázást kívánnak a   R E N D E Z Ő K 

Tompa Mihály 
Teljesítménytúrák 

2021 szeptember 26. 
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