METEOR Természetbarátok Turista Egyesülete
Természetjáró Szakosztály

30. METEOR Teljesítménytúrák
kiírása
A Teljesítménytúra időpontja: 2021. szeptember 11. /csak helyszíni nevezéssel/
Helye: Budai-hegység
Távok: 50 km, 42 km, 21 km
Rajt1: 50 km, 42 km: Budapest, Hűvösvölgy, Gyermekvasút; 6.30 – 8.00 óra között
21(A) km:
Budapest, Hűvösvölgy, Gyermekvasút; 6.30 – 8.30 óra között
Rajt2: 21(B) km:
Budakeszi, Mamutfenyők;
10.00 – 11.30 óra között
Cél1: 50 km, 42 km: Budapest, Hűvösvölgy, Gyermekvasút – körpálya;
21(B) km:
Budapest, Hűvösvölgy, Gyermekvasút;
Cél2: 21(A) km:
Budakeszi, Mamutfenyők;
Részvételi díj: 1800.-/fő; kedvezmény Magyar Turista-kártyára: 300.Számlázás: helyben számlát kiállítani technikai okból nem tudunk. Számlaigény esetén a
nevezési lapon (olvashatóan) fel kell tüntetni a számlázáshoz szükséges szabályos vevőadatokat. Csak a Rajtban benyújtott számlaigényt tudjuk teljesíteni, az utólagos számlaigényt
nem tudjuk teljesíteni. Kérünk egy kapcsolattartó telefonszámot is.
Ellátás: szerény, de lesz
Díjazás: emléklap és a jubileumi év egyedi jelvénye
Kötelező felszerelés: Covid-oltási igazolással nem rendelkezők a Rajt és Cél helyeken
valamint a személyzetes pontokon kötelesek az orrot és a szájat eltakaró maszkot hordani;
az M-50, M-42, és M-21B útvonalakon indulók szürkülettől kötelesek láthatósági mellényt
viselni és elemlámpával rendelkezni;
Ajánlott felszerelés: telefon, Budai-hegység térkép, iránytű
Egyebek: mindenki saját felelősségére indul, baleset esetén sem a Teljesítménytúra
szervezője, sem a terület kezelője felelősséggel nem tartozik;
a rendezők az útvonalváltoztatás jogát fenntartják;
a Teljesítménytúrán induló tudomásul veszi, hogy a rendezvény során készült
képfelvételeket a rendező a rendezvény propagálására, dokumentálására szabadon
felhasználhatja;
a túra rendezősége nem engedélyezi tiltott hatalmi jelvénnyel ellátott ruházat viselését; az
ilyen testrajzzal rendelkező a túra teljes időtartama alatt (beleértve a Rajt és Célhelyet is)
köteles azt eltakarni; a rendezvény során (beleértve a Rajt és Célhelyet is) kizárólag olyan
nyomdai és egyéb termék terjeszthető, melyet a rendezvény felelős szervezője
engedélyezett
Ha kérdésed van, bátran tedd fel nekünk:
Lugosi Zoltán
Rakk Gyula (pálya)
Vámos Péter

20/543-05-87; lugosiek@gmail.com
20/958-78-47; rakkgyu@freemail.hu
20/928-05-96; meteormaraton@gmail.com

további info: www.meteortte.hu; https://www.facebook.com/MeteorTturak/

Meteor TTE
Természetjáró szakosztály

Tervezett útvonal- és pályaadatok
M-50 (50 km, 1540 m szint; szintidő 12 óra)
Rajt és Cél: Budapest, Hűvösvölgy, Gyermekvasút vá.
Útvonal: Hűvösvölgy – Nagy-Hárs-h. – János-h. – Csacsi-rét – Piktortégla-üregek – Sorrento
– Meteor-szurdok – Budakeszi, Mamutfenyők – Hosszú-hajtás-h. – Fekete-h. – Nagy-Kopasz
– Nagy-Szénás – Zsíros-h. – Remete-szurdok – Máriaremete, templom – Hűvösvölgy; (a
Cél 20.30-kor zár!)
Figyelem! Kötelező biztonsági felszerelés: telefon, láthatósági mellény, fej- vagy elemlámpa
tartalék energiaforrással.
M-Maraton (42 km, 1270 m szint; szintidő 10 óra)
Rajt és Cél: Budapest, Hűvösvölgy, Gyermekvasút vá.
Útvonal: Fekete-hegyekig mint M-50, - Vörös-pocsolya – Remeteszőlős - Remete-szurdok –
Máriaremete, templom – Hűvösvölgy; (a Cél 20.30-kor zár!)
Figyelem! Kötelező biztonsági felszerelés: telefon, láthatósági mellény, fej- vagy elemlámpa
tartalék energiaforrással.
M-21 „A” (21 km, 750 m szint; szintidő 6 óra)
Rajt: Budapest, Hűvösvölgy, Gyermekvasút vá. Cél: Budakeszi, Mamutfenyők (Pászti Gyula
pihenő)
Útvonal: ld. M-50 Hűvösvölgy – Mamutfenyők útvonalat; (a Cél 14.30-kor zár!)
M-21 „B” (21 km, 540 m szint; szintidő 6 óra)
Rajt: Budakeszi, Mamutfenyők (Pászti Gyula pihenő), Cél: Budapest, Hűvösvölgy,
Gyermekvasút vá.
Útvonal: Budakeszi, Mamutfenyők – Hosszú-hajtás-h. – Fekete-h. - Vörös-pocsolya –
Remeteszőlős - Remete-szurdok – Máriaremete, templom – Hűvösvölgy; (a Cél 20.30-kor
zár!)
Figyelem! Kötelező biztonsági felszerelés: telefon, láthatósági mellény, fej- vagy elemlámpa
tartalék energiaforrással.

