
 

 

Randonneurs Hungary 

Sió menteMaraton 

 

 

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  

  Geiger Zoltán tel.: +36 20 9203309 

Távolság: 210,7km 

Szintem.: 1670 m 

Szintidő: 13,5 óra  

Rajt, Cél: Sárbogárd,Művelődési Ház (GPS koordináták: 46.885075, 

18.621586) 

 

 

 

 

Megközelítése: A Művelődési Ház a város központjában, a63-as számú mellett 
levő Hősök terén található, közvetlenül aPolgármesteri Hivatal mellett.Ha vonattal 
jössz: A vasútállomástól a 63-as főúton(Ady Endre utca) érhető el. 



 

 

 

 

Dátum: 2017. Július 21. (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 át kell adni a 

szervezőnek, vagy pedig a művelődési házban működő vendéglátó ipari 

egység eladójánál kell hagyni. 

Ellenőrző pontok és szintidők: 

Távolság (km) Hely  Szintidők 

61 Tengőd, Mini COOP üzlet 8:48-11:04 

98 Hőgyész, Csicsói Csárda 9:53-13:32 

121 Miszla, Gledícsia Kúria 10:34-15:04 

171 
Paks, GiroszBüfé 
(giroszpaks.hu) 

12:02-18:24 

210 
Sárbogárd, Művelődési 

Ház 
12.53-20.30 

 
Kérjük a szintidőket szigorúan betartani! 

FONTOS INFORMÁCIÓK: 

- Ha egyedül akarod teljesíteni a túrát, akkor javasolt lehet egy könnyű 

lakatot magaddal vinni, mert nem minden ellenőrző állomáson lehet 

rálátni a biciklikre. 

 

AJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK: 

Korona Étterem és Panzió (Sárbogárd) tel: 20/921-7597 
aranyponty.hu (Őrspuszta vagy Rétimajor) 
 
PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK: 



A sárbogárdi ellenőrző pont a városközpontban, a Hősök terén található, itt 
jelentős méretű parkoló áll rendelkezésre, szombat reggelenként jellemzően 
üresen.  

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: 

A túra útvonalán az aszfaltminőség alapvetően jó, helyenként kiváló. A 64-es főút 
rövid szakaszon érintett, itt jelentős lehet a teherforgalom, és az út széle vályús. 
Bábonymegyer és Iregszemcse között helyenként töredezett, kátyús az út. A 65-
ös úton dél felé haladva egyre gyérebb forgalom és egyre jobb útminőség 
várható. Miszlán az ellenőrző ponthoz vezető út az utolsó 200 méteren döngölt 
földút, de országúti kerékpárral is járható. Gyapa és Cece között helyenként 
rázós, foltokban javított az út, de kátyúk itt sem jellemzőek. 

ELTÉVEDÉSI VESZÉLYEK: 

- Bábonymegyernél nincsen előjelző tábla Tengőd felé, a település utolsó 
utcáján, a focipálya után fordulj balra. 

- Tengődön az Iregszemcse irányát jelző közlekedési tábla rossz szögben 
áll, nehezen észrevehető. 

- A Csicsói Csárda után továbbindulva ne keresd a Hőgyész táblát, még a 
település előtt kell balra fordulni Gyönk felé. 

- Pakson a centrumba vezető úttal párhuzamosan halad a 6-os főút, de 
addig ne menj ki, a centrum és Cece felé mutató táblánál fordulj balra. 

 

 

Teendők az indulás előtt, regisztráció: 

- A túrakártya átvétele és aláírása.  

- Előre kitöltött regisztrációs lapon lévő adatok egyeztetése, javítása.. 

 

Jó túrázást, Bon courage! 
 

 

 

Itiner jelmagyarázat: 



 

 

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


