
 

 

Randonneurs Hungary 

Tour Of Sopianae 

 

 

 

 

 

BRM200 Balaton kerülés 2018 - BRM300 Piliskerülő 2018 - 
BRM400 Felvidék Maraton -  BRM200 Tour of Sopianae – 
BRM600 Central Pannonian Circle - BRM200 Thermal Tour – 
BRM200 Tour of Tekov – BRM1000 Fifty-Fifty Tour – BRM200 Sió 
mente Maraton 2018 – BRM200 Somogyország 2018 – BRM300 
Bakony Light – BRM200 Balaton-felvidék Maraton 

 

 

 

www.brnhubgary.hu 



Általános információk 

Rendező: Randonneurs Hungary  

  Kuzler Béla tel.: +36 30 393 27 17 

Távolság: 215 Km 

Szintem.: 1220 m 

Szintidő: 13,5 óra  

Rajt, Cél: Pokol Pub, Pécs GPS koordináták: 46.0646814233; 

18.1875470281 

 

Megközelítése:A Pokol Pub a 6-os számú főút mellett a Tesco 
szomszédságában, a Vadrózsa utca és az Ürögi fasor kereszteződésében 
található. Mivel a pub előtt csak kevés parkolóhely van, ezért célszerűbb, ha a 
Tesco parkolójában parkolsz. 

Dátum: 2016. május 19. (szombat) 

Rajt: 7:00 órakor. Regisztrálni 6:00-tól lehet. 

 



A túrát sikeresen teljesítők oklevéldíjazásban részesülnek. Az oklevelet, 
érvényesített túrakártyát, emlékérmet (ha kértél) a BRM szezon utolsó túrája 
után, postai úton küldjük meg. Ennek pontos időpontja attól is függ, hogy mikor 
érkeznek meg Franciaországból a rendelt emlékérmek.  
A túra nem verseny! A maximum szintidőkön kívül van minimum is, aminél előbb 
nem lehet teljesíteni a túrát. Ezen felül az ellenőrző pontok nyitva és zárva tartási 
idejét is figyelembe kell venni, és be kell tartani. Az ellenőrzőpontokon a 
túrakártyába be kell írni az érkezés időpontját és le kell pecsételtetni. Ne felejtsd 
el a túra végén sem érvényesíteni a túrakártyád, amit aztán a pubban kell 
hagyni! 
 

Ellenőrzőpontok és szintidők: 

 

Távolság (Km) Hely Szintidő 

52 Beremend, Tornyos Pékség 8:32-10:36 

92 Mohács, Extra Pékség 9:32-12:58 

157 Szászvár, Várkert Pizzéria 11:17-17:08 

187 Magyarszék, Széki Csárda 12:00-18:58 

215 Pécs, Pokol Pub 12:53-20:30 

 
 

Kérjük a szintidőket szigorúan betartani! 

 

AJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK: 

http://szallas.hu/pecs 

PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK: 

A legcélszerűbb a Tesco parkolóban megállni, ami körülbelül 150 méterre 
található. 

 

 



KRESZ-SZABÁLYOK: 

A nevezési feltételek között szerepel, hogy a KRESZ betartása kötelező. Nem 
vagyunk hatóság, ezt nem ellenőrizzük, de saját érdekében kérek mindenkit, 
hogy fokozottan ügyeljen e feltétel teljesítésére.  

NEHÉZSÉGEK, VESZÉLYEK: 

- Sok vasúti átjáró keresztezi az útvonalat, amik sok esetben veszélyes 
szögben keresztezik az utat. Az ezeken való áthaladás, főleg esős, 
nedves időben, fokozott figyelmet igényel! 

- A túra útvonala átlagos minőségű utakon halad, csak néhol fordul elő 
rövidebb-hosszabb szakaszokon rosszabb minőségű útburkolat.  

- Az Orfű Pécs közötti kerékpárúton figyelj az útszűkítő oszlopokra! 
- A túra útvonalán nincsenek kemény, meredek emelkedők, a táv utolsó 

harmadában viszont néhány méter szintkülönbséget azért le kell küzdeni.  

A lejtmenetekben kérem, óvatosan közlekedj.  

 
 

Teendők az indulás előtt, regisztráció: 

- A túrakártya átvétele és aláírása.  

- Előre kitöltött nevezési lapon lévő adatok egyeztetése, javítása.  
 

Jó túrázást, Bon courage! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A rajthely: 

 

 

Itiner jelmagyarázat: 

 

 

A magyarázó ábra csak minta, a településnevek eltérőek egy adott túrán! 

 


