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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 
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Általános információk 

Rendező: Randonneurs Hungary  

  Kuzler Béla tel.: +36 30 393 27 17 

Távolság:  203-208 Km a választott útvonal (kerékpárút vagy főút) 

függvényében 

Szintem.:  630 m 

Szintidő:  13,5 óra  

Rajt:  Tihany, Tihanyi Bencés Apátság –  I. András tér  

GPS koordináták: 46.914078, 17.889306 

Dátum:  2018. április 07. (szombat) 

Rajt:   7:00 óra. (tömegrajt, egyszerre indul mindenki)  

Regisztrálni 6:00-tól lehet.  

 

 

 



A túrát sikeresen teljesítők oklevéldíjazásban részesülnek. Az oklevelet, 
emlékérmet (ha kértél) a túra végén, az érvényesített túrakártyát az utolsó BRM 
túra után, postai úton kapod meg.  .  
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 Retro 
Pizzériában kell hagyni! A túra önellátó jellegű, a frissítést egyénileg kell 
megoldani. Mivel a szervezők is résztvevők kérjük a rajt időpontját szigorúan 
betartani!  

 

Ellenőrzőpontok és szintidők:  

   

Távolság 
(km) 

Helyszín Szintidő 

0 Tihany, Tihanyi Apátság 7:00 

67 Gyenesdiás, Bringatanya 8:58-11:28 

104 Fonyód, Fonyódi Lángosos 10:04-13:56 

172 Balatonkenese, Marina ABC 12:04-18:28 

208 Tihany, Retro Pizzéria 12:53-20:30 

 

Kérjük a szintidőket szigorúan betartani! 

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK: 

- Nincsenek frissítő állomások, de az útvonal nagyon sok településen 
halad át, nem fog gondot okozni a megfelelő mennyiségű ital és étel 
beszerzése.  

- A távolságadatok a kerékpárútra vonatkoznak, amennyiben a főúton 
mész eltérést fogsz tapasztalni. 

 



 

PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK: 

Tihanyban a parkolás a legtöbb helyen fizetős, és meglehetősen drága. Az alábbi 

helyeken azonban ingyenesen lehet parkolni, igaz messzebb vannak a rajthelytől, 

így kicsit kerekezni kell a rajthelyig is. 

Parkolók: 

1. kép: Major utca, a Belső-tó mellett 

2. kép: Őrtorony Kilátó parkolója, közvetlenül a 71-es főútról lekanyarodva 

3. kép: Kossuth Lajos utca elején 

 

1.kép 



 

2.kép 

 

3.kép 

 

 

 

 

 



TÁJÉKOZÓDÁS: 

A Balatoni Bringakörút jól ki van táblázva, de 100 %-ig nem megbízható. Nagyot 

nem hibázol, ha végig a Balaton partot követve a part és a főutak között haladsz, 

úgy hogy a tó mindig a bal kezed felé essen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ellenőrző pontok 

Az első ellenőrzőpont: Gyenesdiás, Bringatanya 

A Bringatanya közvetlenül a kerékpárút mellett található, a kerékpárút és a 
Diási Strandra vezető Madách utca kereszteződésében. Ha a főúton mész, 
akkor le kell térned róla az 5. képen látható kereszteződésnél!           
GPS koordináták: 46.763041, 17.290585 

 

4.kép: Az első ellenőrzőpont – Bringatanya 

 

5. kép: A főútról le kell fordulni balra, a Diási Strand felé, a Madách utcába 



 

 

6. kép: térkép EP1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A második ellenőrzőpont: Fonyód, Fonyódi Lángosos 

A Fonyódi Lángosos a bringaút mellett jobb oldalon, a Fonyódi Kikötővel 
szemben található. A főútról le kell kanyarodnod a Fonyódi Kikötő felé!           
GPS koordináták: 46.750697, 17.556531 

 

7. kép: A második ellenőrzőpont, Fonyódi Lángosos 

 

8. kép: Az ellenőrző ponthoz le kell térni a főútról 



 

9. kép: térkép EP2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A harmadik ellenőrzőpont: Balatonkenese, Marina ABC 

A Marina ABC közvetlenül a kerékpárút mellett, jobb oldalon található, a kenesei 
Kikötő utcában. Ha a főúton mész, akkor le kell térned róla az 12. képen látható 
kereszteződésnél! GPS koordináták: 47.032501, 18.108975 

 

10. kép: A harmadik ellenőrző pont, Marina ABC 

 

11.kép: Az ellenőrzőpont megközelítése a bringaútról 



 

12. kép: Az ellenőrzőpont megközelítése a főútról 

 

13. kép: térkép EP3 

 



Cél: 

A cél a tihanyi Retro Pizzéria. A pizzéria Tihany központjában, a Kossuth Lajos 
utcából nyíló, Mádl Ferenc téren található. GPS koordináták: 46.913342, 
17.888122 

 

14. kép: A cél, Retro Pizzéria 

 

 

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. A szervező semmilyen 
felelősséget nem vállal a túra során bekövetkező esetleges balesetért, vele 
szemben semmilyen anyagi vagy egyéb jellegű kártérítési igény nem 
fogalmazható meg.  

Teendők az indulás előtt, regisztráció: 

- A túrakártya átvétele és aláírása.  

- Előre kitöltött nevezési lapon lévő adatok egyeztetése, javítása.  
 

Jó túrázást, Bon courage! 


