
Au bord de l’eau (Balaton kör)

Randonneurs Hongrie 2.0

www.rhworld.hu 2018

RH 2018

V. Kiskunság Maraton

VII. Au bord de l'eau

I. Polány Maraton

II. Bükk + Mátra Maraton

Grandtour Bakony

Grandtour Észak-Dunántúl

Grandtour Dél-Magyarország

Grandtour Északkelet-
Magyarország

VII. Au bord de l'eau



Rendező: Randonneurs Hongrie
Székely-Molnár Ákos 06 20 211-8808

Távolság: 200-204  km,  a  választott  útvonal  (Bringakörút  vagy  a
főutak) függvényében
Szintemelkedés: 712 m
Szintidő: 13,5 óra (20:30 percig)
Rajt/cél:  Siófok,  Mustafa  Étterem (GPS  koordináták:
46.9086497418; 18.0469965935)  
Megközelítése: A Mustafa Étterem majdnem közvetlenül a Balaton
mellett,  a hajóállomás közelében, a nagy parkoló felé vezető úton
található.  Ha a 65-ös főúton jössz be Siófokra az autópálya felől,
akkor a 65-ös és a 7-es számú főutak kereszteződésénél menj tovább
egyenesen. (Nem lehet eltéveszteni a kereszteződést, mivel van egy
OMV  benzinkút  a  bal  és  egy  McDonald’s  a  jobb  oldalon.)  A
következő  közlekedési  lámpánál  fordulj  jobbra,  majd  az  azt
követőnél balra. A Mustafa Étterem innen nagyjából 0,4 km-re, a bal
oldalon található.
Dátum: 2018. május 12. (szombat)
Rajt: 7:00 és 8:00 között. Regisztrálni 6:00-tól lehet.

Az  esemény  a  Randonneurs  Hongrie  Kupa  része,  nem  BRM
túra. A kupának 100, 150 és 200 km-es kategóriái  vannak. Ezek
valamelyikének megszerzéséhez az adott távolságú túrából legalább
3-at  kell  teljesíteni  2018-ban.  Eltérő  hosszúságú  távok  teljesítése
esetén a három leghosszabb, azokon belül pedig a legrövidebb távú
kategóriába kerül besorolásra a teljesítő.

Minden  résztvevő  teljesítményéről  oklevelet  állítunk  ki,  melyet  a
túrát követően a honlapról lehet majd letölteni. Az érmet igénylők
névre  szóló  érmeit  és  a  túrakártyákat  később,  postai  úton  fogjuk
elküldeni.

Megjegyzés:  Csak  a  célban  kell  ráíratni  a  túrakártyára  az
érkezési időt, útközben csak le kell pecsételtetni.

ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK ÉS SZINTIDŐK:

Távolság (km) Helyszín Záró szintidő
0 Siófok, Mustafa Étterem 8:00
62 Örvényes, ABC 11:30
153 Alsóbélatelep, Büfé 17:30
202 Siófok, Mustafa Étterem 20:30

ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK:

Örvényes: Az ABC közvetlenül  a  főút és  a  kerékpárút  mellett,  a
jobb oldalon található. Nem lehet eltéveszteni.
 
Alsóbélatelep: A Balatoni Bringakörút Alsóbélatelep vasúti megálló
után  keresztezi  a  vasúti  síneket.  A piros-sárga  épület  távolabbi
felében található büfé közvetlenül a vasúti kereszteződés után, a 7-
es számú főút előtt, a bal oldalon található. Ha a főúton jössz, akkor
a büfé szintén a bal oldalon lesz, a 152-es kilométerkő után.

Siófok: A pultos fogja ráírni a túrakártyára az érkezési időt.

TÁJÉKOZÓDÁS:

A Balatoni Bringakörúton található útbaigazító táblák nem teljesen
megbízhatóak.  Elég  jól  lehet  tájékozódni  a  segítségükkel,  de nem
lehet  vakon  megbízni  bennük.  Általános  szabályként  elmondható,
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hogy szinte végig a Balaton és az azzal párhuzamos (71-es és 7-es
számú) főutak között kell menni. További támpontként használd a 6-
8. oldalakon található térképeket.

Rövid útbaigazítás a túra legelső szakaszával kapcsolatban:
A rajthelyről balra, tehát Balatonkenese felé indulj el. 0,28 km-nél
menj tovább egyenesen, át a bazársoron. 0,83 km-nél szintén menj
tovább egyenesen, 2,71 km-től pedig kövesd végig a zöld kerékpáros
táblákat.

Fontos  megjegyzés:  Nagyjából  58  km-nél,  Balatonfüred  után  ne
balra (tehát  Szántód, Tihany-RÉV, Hajóállomás felé) menj tovább a
Bringakörúton, hanem jobbra (tehát Aszófő és Keszthely felé).

FONTOS INFORMÁCIÓK: 

- Útközben nem lesznek hivatalos frissítő állomások, inni- és
ennivalót célszerű az ellenőrző állomásokon vásárolni. 

- Az  ellenőrző  állomásokhoz  tartozó  távolságértékek  a
Balatoni  Bringakörút  használatával  számolnak.  Ebből
adódóan,  ha  valaki  a  főutakat  használja,  akkor  minimális
eltérést  fog  tapasztalni  a  saját  mérése  és  a  túrakártyán
szereplő értékek között.

- A Balatoni Bringakörúton átlagos az aszfaltminőség, kiváló
minőségű  szakaszok  váltakoznak  rossz  minőségű
szakaszokkal. Utóbbiak használata helyett (amennyiben nem
tilos, akkor) nyugodtan menj a mellettük húzódó (fő)utakon.
(Ez általában nem jelent problémát, mivel ezek a szakaszok
többnyire  a  települések  belső  területein  találhatóak,
kisforgalmú utak mellett.)

SZABÁLYOK:

- Az Au bord de l’eau a Randonneurs Hongrie teljesítmény-
túrája, nem verseny. A túra önellátó jellegű. 

- Az ellenőrző állomásokon a túrakártyát le kell pecsételtetni, a
célban pedig rá kell  íratni az érkezési időt. A túra végén a
kártyát a Mustafa Étteremben kell hagyni, vagy pedig át kell
adni a szervező(k)nek.

- A nevezési feltételek között szerepel, hogy be kell tartani a
közlekedési  szabályokat.  Ezt  mi  nem  ellenőrizzük.  Ennek
ellenére  –  az  autósokkal  és  a  rendőrökkel  szembeni
potenciális  konfliktusok  elkerülése  érdekében  –  javasolt  a
kerékpárutak használata a főutakkal párhuzamos, valamint a
tiltott szakaszokon.
Megjegyzés: Egyes  rövid  szakaszokon  nincsen  kerékpáros
útvonal, itt a főutat kell használni.
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AJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK: https://szallas.hu/siofok

PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK: Siófok belvárosa felől  érkezve a
Mustafa Étterem után, a kanyarban található egy nagy és május 15.
előtt ingyenes parkoló.

A  helyszínen  a  regisztráció  a  következő  procedúrát  foglalja
magába:

- A túrakártya átvétele és aláírása (l. a 13. és a 14. oldalon).
- A  nevezéskor  megadott  adatok  alapján  előre  kitöltött

nevezési  lap  aláírása,  szükség  esetén  javítása,  továbbá  a
kerékpártípus és a honlapon való szerepléshez való esetleges
hozzájárulás kiválasztása (l. a 15. oldalon).

Jó túrázást, Bon courage!
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A Mustafa Étterem megközelítése

OMV

Az M7-es
autópálya felől

Mustafa Étterem

McDonald’s
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INGYENES PARKOLÓ
MENETIRÁNY a

rajthely felől

Székesfehérvár felől, a
7-es számú főúton

Zamárdi felől, a 7-es
számú főúton



Rajt/Cél:
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ÉSZAK

1. ELLENŐRZŐ
ÁLLOMÁS

RAJT/CÉL
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ÉSZAK

2. ELLENŐRZŐ
ÁLLOMÁS
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Az 1. és a 2. ellenőrző állomás között ÉSZAK
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Az 1. ellenőrző állomás (GPS koordináták: 46.9133367838; 17.816042304):

Kerékpárút

Főút
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A 2. ellenőrző állomás (GPS koordináták: 46.7302349438; 17.5292819738):

Bringakörút

Főút
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           V. KISKUNSÁG MARATON                            I. POLÁNY MARATON

       II. BÜKK + MÁTRA MARATON

RANDONNEURS HONGRIE 2.0

RANDONNEURS HONGRIE
TOVÁBBI TÚRÁINK 2018-BAN

+
GRANDTOUR

  - Bakony

  - Észak-Dunántúl

- Dél-Magyarország

- Északkelet-Magyarország



Minta túrakártya (előoldal)

Cup of 
  Randonneurs Hongrie

Dátum: 2018. május 12.

Távolság: 202 km

Szintemelk.: 712 m

Helyszín: Siófok

Randonneurs Hongrie 2.0

www.rhworld.hu

SZABÁLYOK: 
A kártyát a túra során végig magadnál 
kell tartanod, és a rajnál a célban,

továbbá valamennyi útbeeső ellenőrző 
állomáson le kell pecsételtetni. Kérjük a 
KRESZ szabályok betartását és a környezet 
védelmét.

REGULATIONS: 
You have to keep this card with you at 
all times during the event and have it

stamped at the beginning and the end of the 
tour and also at all checkpoints. Please 
respect the Hungarian traffic laws and save 
the environment.

Név/Name: ................. GIPSZ.................

Keresztnév/Forname: ....... JAKAB.........

Cím/Address: ..........BUDAPEST.......... 

..............KOSSUTH UTCA 11...............

Ország/Country: ...............HUN...........

Medal:      Yes ___         No ___

Start:   ____:____

Aláírás/Signauture: ___________________

Pecsét/Stamp:

Finish time:   ____:____

Total time:     ____:____

Érvényesítés/Validation:

No.: RHC ________



Hátlap

Távolság: 62 km, Település: Örvényes

Ellenőrző állomás/Checkpoint: ABC

Zárás/Closing time: 11:30

GPS: 46.9133367838; 17.816042304

Rólunk / About us

Since 2011

Túrák/Tours: 51

Teljesítők/Finishers: 1872

Total km: 581.900 km

Országok/Countries: 17

Cup of Randonneurs Hongrie

V. Kiskunság Maraton

VII. Au bord l’eau

I. Polány Maraton

II. Bükk + Mátra Maraton

Jó utat!
Have a good journey!

Bon voyage!
Gute Reise!

Buon viaggio!
Călătorie plăcută!

Sretan put!
Срећан пут!
Pekný výlet!
נסיעה טובה

سعيدة  رحلة

Távolság: 202 km, Település: Siófok

Ellenőrző állomás/Checkpoint: Mustafa

Zárás/Closing time: 20:30

GPS: 46.9086497418; 18.0469965935

Távolság: 153 km, Település: Alsóbélat.

Ellenőrző állomás/Checkpoint: Büfé

Zárás/Closing time: 17:30

GPS: 46.7302349438; 17.5292819738
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Nevezési lap (Minta)

Au bord de l’eau kerékpáros teljesítménytúrára

Név: GIPSZ JAKAB

Lakcím: BUDAPEST, KOSSUTH UTCA 11.

Aláírásommal igazolom, hogy a Randonneurs Hongrie által rendezett Au bord de l’eau elnevezésű

kerékpáros teljesítménytúrán a KRESZ szabályait betartom. Saját fizikai és kerékpárom műszaki

állapota lehetővé teszi a túrán való részvételt. A túrán saját felelősségemre veszek részt. A rendezők

felé egy esetleges anyagi kár esetén sem fogalmazok meg semmilyen anyagi követelést.

Hozzájárulok, hogy nevem és időeredményem a Randonneurs Hongrie, illetve esetleges partnerei

honlapjára felkerüljön.

Igen Nem

Kerékpár típusa:

Országúti             Rekumbens             Trekking             MTB             Cross             Egyéb ………….

Siófok, 2018. május 12.

Aláírás: ........................................................
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