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

Távolság: 54 km
Szintemelkedés: 333 m
Szintidő: 4 óra (A végső beérkezési határidő 11:00)
Rajt/cél: Center Söröző Játékterem, Kozármisleny
GPS koordináták: 46.0510152348; 18.2847636938
Megközelítés: A Kozármislenyen  átvezető  főút  mellett,  a  nyugati
oldalon található. Ha tehát az 57-es számú főút felől jössz, akkor a
jobb oldalon lesz a Center  Söröző Játékterem, közvetlenül  a Spar
utáni kereszteződés előtt.
Megközelítés  az  M60-as  autópálya  felől: Kanyarodj  le  az
autópályáról az "Újpetre, Pécs-kelet" lehajtónál. Ezt követően menj
tovább  jobbra  Pécs-kelet,  majd  pedig  Kozármisleny  felé.  Az  út
végén  (már  Kozármislenyben)  fordulj  balra.  A  Center  Söröző
Játékterem a bal oldalon lesz.
Hosszabb,  de  egyszerűbb  változat: Kanyarodj  le  az  autópályáról
"Újpetre, Pécs-kelet" felé. Ezt követően fordulj balra Újpetre felé. A
következő  két  körforgalomnál  kövesd  a  "Villány,  Újpetre",  majd
pedig  a  Kozármisleny  táblát.  Ez  a  Kozármislenyen  átvezető  főút,
melynek a bal oldalán lesz a rajthely.
Dátum: 2017. május 6. (szombat)
Rajt: 7:00 és 9:00 között. Regisztrálni 6:15-től lehet.

Az  esemény  a  Randonneurs  Hongrie  Kupa  része,  nem  BRM
túra. A kupának 50, 100, 150 és 200 km-es kategóriái vannak. Ezek
valamelyikének megszerzéséhez az adott távolságú túrából legalább
3-at  kell  teljesíteni  2017-ben.  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.

A tavalyi évhez képes fontos változás, hogy csak a célban kell
ráíratni  a túrakártyára az érkezési időt, útközben csak le kell
pecsételtetni.



ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK:

Távolság
(km)

Helyszín Záró szintidő

27 Villány, Villányi Pékség -

54
Kozármisleny, Center Söröző

Játékterem
11:00

FONTOS INFORMÁCIÓK:
- A honlapon található GPS fájl részben új. Letöltése ajánlott

lehet.
- Útközben nem lesznek hivatalos frissítő állomások. Inni- és

ennivalót célszerű az ellenőrző állomásokon vásárolni.
- Az  itinerben  található  távolságértékek  a  kerékpárutak

használatával  számolnak.  Ebből  adódóan,  ha  valaki  nem
használja ezeket,  akkor minimális  eltérést  fog tapasztalni a
saját mérése és az itinerben szereplő értékek között.

AJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEK KOZÁRMISLENYBEN: 
- A rajt/célhelyen található panzió:  Center Grill Étterem &

Panzió
- Egyéb szállások: Szallas.hu

PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK:  A rajthely közvetlen közelében,
illetve  a  szomszédos  utcákban  elegendő  parkolóhely  áll
rendelkezésre.

SZABÁLYOK:
- A  Baranya  Maraton  a  Randonneurs  Hongrie

teljesítménytúrája, tehát nem verseny. A túra önellátó jellegű.
- A  villányi  ellenőrző  állomáson  a  túrakártyát  le  kell

pecsételtetni, a célban (tehát a Center Söröző Játékteremben)
pedig rá kell íratni az érkezési időt, és ott is kell hagyni.

- 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
kerékpárút használata Kozármislenyben.

 

NEHÉZSÉGEK, VESZÉLYEK:
- A túra útvonalán többnyire átlagos az útminőség, csak néhol

vannak rövidebb problémás szakaszok, így például  Újpetre
után. A villányi ellenőrző állomás után, a lejtőn vigyázz az
úthibákkal!

- A kijelölt  útvonalon  csak  rövid  szakaszokon  van  kiépített
kerékpárút.  Ezek  közül  Kozármislenyben  ajánlott  a
használatuk.

- A  túra  útvonalán  Villány  felé  jellemzően  lejt,  visszafelé
emelkedik a terep.  Ez alól  az általános  trend alól  egyetlen
komoly kivétel van: odafelé Villányban van egy hosszabb, de
nem meredek emelkedő.

http://centerpanzio.hu/
http://centerpanzio.hu/
https://szallas.hu/kozarmisleny?gclid=CPWV3ZrFvdMCFeEp0wodmKMDLw


A helyszíni regisztráció a következő procedúrát foglalja magába:
- A túrakártya átvétele és aláírása (l. a 9. és a 10. 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 11. oldalon).

Jó túrázást, Bon courage!



A rajthely megközelítése

 

RAJT/CÉL

Az 57-es számú 
főúton Mohács 

felől

Az M60-ason 
Budapest felől



Jelmagyarázat

Település Táv. Útirány Σ Táv.

← Villány, Újpetre  

Újpetrén 1,66 ↑ Villány   15,21

                                      >> Palkonya (18,73) >>

A jobb oldalon:

Település, ahol az adott 
útkereszteződés található

Útba eső település és távolság

A jobb oldalon kerékpár-, vagy 
gyalog- és kerékpárút vezet

A zöld útirányjelző táblánál 
menj tovább egyenesen 

Villány felé

Az „Elsőbbségadás
kötelező” táblánál

fordulj balra Villány és
Újpetre felé

Távolság az előző 
releváns útkeresztező-

déstől vagy településtől

Teljes távolság



ITINER (TEL.: 20/211-8808)

AZ ELSŐ ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSIG (VILLÁNYIG)

Település Távolság Útirány Σ Táv.

Kozármislenyben
Indulj el jobbra

A jobb oldalon:

4,24 ← Villány, Újpetre 4,24
>> Újpetre (13,55) >>

Újpetrén 1,66 ↑ Villány 15,21
>> Palkonya (18,73) >> Villánykövesd (22,84) >> Villány (24,89) >>

Villányban
1,45 →  Siklós  (a  főút

kanyarodik)
26,34

0,35 ↑ Siklós, Beremend 26,69

Ellenőrző
állomás

0,58 Villányi Pékség 27,27

Az ellenőrző állomásul szolgáló Villányi Pékség közvetlenül a főút
mellett, a bal oldalon található, majdnem az emelkedő tetején (l. a
fényképet). 
(GPS koordináták: 45.8665152298; 18.4509010613)



AZ 1. (VILLÁNY) ÉS A 2. ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁS

(KOZÁRMISLENY) KÖZÖTT

Település Távolság Útirány Σ Táv.

Villányban

indulj el vissza Kozármisleny felé
Úthibák

0,46 ↑ Újpetre 27,73

0,42 ←  (a  főút  kanya-
rodik)

28,15

>> Villánykövesd (30,60) >>
Villánykövesden Úthibák

>> Palkonya (34,34) >>
Palkonya után is úthibák

>> Újpetre (38,91) >>

Újpetrén 0,29 ↑  (ne  balra  Siklós
vagy Vokány felé)

39,20

6,00 mély kátyú 45,20
5,06 → Kozármisleny 50,26

>> Kozármisleny (51,24) >>

Kozármislenyben
Úthibák

2,66
A bal oldalon: 
(nincs tábla)

53,90

Ellenőrző
állomás

0,66
Center Söröző

Játékterem
54,56



Minta túrakártya (előoldal)

Cup of 
  Randonneurs Hongrie

Dátum: 2017. május 6.

Távolság: 54 km

Szintemelk.: 333 m

Helyszín: Kozármisleny

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

Jó utat!

Have a good journey!

Bon voyage!

Gute Reise!

Buon Viaggio!

Călătorie plăcută!

Sretan put!

Срећан пут!

Pekný výlet!

נסיעה טובה

سعيدة  رحلة

旅行愉快
Chúc lên đ ng bình anườ

ਇਕ ਚਚੰਗਗੇ ਦਦੌਰਰਾ ਹਹ

Távolság: 27 km, Település: Villány

Ellenőrző állomás/Checkpoint: 

Villányi Pékség

GPS: 45.8665152298; 18.4509010613

Távolság: 54 km, Település: Kozárm.

Ellenőrző állomás/Checkpoint: Center Sör. 

Zárás/Closing time: 11:00

GPS: 46.0510152348; 18.2847636938
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Nevezési lap

Baranya Maraton 50 kerékpáros teljesítménytúrára

Név: GIPSZ JAKAB

Lakcím: BUDAPEST, KOSSUTH U. 11.

Aláírásommal igazolom, hogy a Randonneurs Hongrie által  rendezett  Baranya Maraton 50

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 ………….

Kozármisleny, 2017. május 6.

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