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SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL
2015. március 29.
kerékvár-BÉKÁS Időfutam Budapest Bajnokság
A reggeli kellemes idő után az első rajt időpontjára – szokás szerint – ismét feltámadt a szél és az egész
verseny ideje alatt hol erősebben, hol gyengébben de fújt és nehezítette a rajthoz álló 345 versenyző
versenyzését. Az idei év női Időfutam Budapest Bajnoka Király Mónika (Arbo-Aske Graz) lett 2,5 perccel
jobb idővel a tavalyi győzteshez képest. A férfiaknál a Somogyi Gergely (G-Team) a tavalyi bajnoki
győzelmet jelentő eredménytől 29 másodperccel elmaradva lett idén az első és így 2015. év férfi Időfutam
Budapest Bajnoka.
A dobogósok a Budapesti Kerékpáros Szövetség érmeit, a korosztályos első helyezettek a BKSZ kupái és a
bajnoki mezek mellett támogatóink, a Dr. Kelen, a Nutrixxion és a Bike Cafe ajándékait vehették át. A X.
jubileum alkalmával az első 100 előnevező a Fővárosi Önkormányzat támogatásával emblémázott technikai
pólót is hazavihetett.

2015. április 4.
X. Böllhoff Tóparti-Futóparti 2015
2014. április 4-én szombaton zajlott már tizedik alkalommal a Böllhoff Tóparti Futópart elnevezésű
szabadidősport eseményen, melynek segtői, társszervezői vagyunk. A Velencei-tavat megkerülő futás inkább
egy közös futás, mintsem verseny. . Az 1000 fős létszámkeret hamar betelt, azonban azok is csatlakozhattak
a futáshoz, akik nem fértek bele ebbe az 1000 fős keretbe.

2015. május 1-3.
Zalai dombság
Kerékpáros klubunk a hosszú hétvégét kihasználva évadnyitó kiránduláson volt. Tagjainkkal ezen a
változákony, esős hétvégén a Zalai dobságban kirándultunk. A lefele útunkat megszakítva a Jeli Arborétum
éppen virágzó rododendronjait csodáltuk meg, majd ezután érkeztünk meg szálláshelyünkre Szentgothárdra.
A csapat egy része meglátogatta a felújított fűrdőt, míg a többiek az esti közös grilpartira készült. A közös
esti sütés alkalmával áttekintettük az elmúlt időszak eseményeit, beszéltünk az elkövetkező eseményeinkről.
Másnap gyaklogtúráztunk a Zalai dombságban, majd este ismét grilparti keretében beszélgettünk. Másnap a
hazafelé a Tapolcai tavasbarlangnál álltunk meg rövid pihenőre.

2015. május 31.
BÉKÁS Kerékpáros Teljesítménytúra
Az éjszakai viharok és a reggeli eső sem tántorította el akerékpárosokat a 19. Békás Kerékpáros
Teljesítménytúra három távjának teljesítésétől. Az idei Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa első
eseményének 33 kilométeres távjára 40, a 63 kilométeres távjra 48és a 104 kilométerse távjra 72 kerékpáros
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nevezett, akik közl három kivétellel mindeki teéjesítette a választott távját. Az idei teljesítést a nedves
úttesten kiívül a Pilis útjait áztató eső kicsit nehezítette, de a nap végén célbaérőket gyönyőrű napsütés
fogadta a Békásmegyeri Mc’Donald’s Étteremél, a teljesítménytúra bázisánál. A sikeres telejsítők a kitűzőn
és az emléklapon kívül az étterem szendvicsével és üdítőjével pótolhatták az elveszett energiáikat jutalmul.
A biztonságos kerékpározás és közlekedés alpajait a rövid táv fordítójánál a Szentendrei RK szakembereivel
üzemltetett kerékpáros ügyességi pályán lehetett gyakorolni.

2015. május 31.
Tour de BÉKÁS Gyalogos Teljesítménytúra
A reggeli rajtnál néha szitáló eső ellenére nagy érdeklődéssel zajlott az 5. Tour de Békás Gyalogos
Teljesítménytúra, mely idén is a Budapest Kupa igazoló eseménye is volt. Az indulók a Békásmegyer körüli
hegyeken tehettek 98 illetve 11 kilométeres túrát. Békásmegyeren a McDonald’s Étterem volt a kiinduló és
cél állomás, ahonnan 126-an vágtak neki a két távnak és sikeresen teljesítették is és vihették haza a kitűzőt
és az emléklapot.

2015. június 28
Ta-Bu Kerékpáros Teljesítménytúra
A Ta-Bu Kerékpáros Teljesítménytúra 2015. június 28-i résztvevőit igen szeszélyes, de a tavalyinál
mindenképpen kedvezőbb időjárás fogadta. A túra során többen, többször is eláztak, volt olyan induló, aki
még nedves aszfalttal sem találkozott.
A Csillaghegyi Közösségi Háznál reggel 7-től indult a 200 kilométert választó 23 versenyző. A 100
kilométeres távot 70, míg a 30 kilométert 41-en választották.
Az eseményre nevező 134 kerékpáros közül eső, erőnléti illetve technikai problémák miatt végül 128-an
érkeztek a be a célba a KATICA Házhoz Csillaghegyre.

2015. augusztus 28-30
20 éves ünnepi közgyűlés
Kerékpáros klubunk egy nagy egyesület szakosztályából 1995. novemberében alaklunt önálló klubbá. Erre
emlékezve jelenlegi tagságunk és több olyan régi tagunkkal tartottunk közös emlékezést a régi idkre, túrákra
és közös eseményekre. Csapatokat alkotva versenyeztünk, majd éjszakai gyalogtúráztunk. A hely adottságait
kihasználva a Velencei tó nádasát kajakra és kenukra pattanva térképeztükfel.
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2015. szeptember 13
Keviczky József Kerékpáros Teljesítménytúra
Idén 12. alkalommal rajtolt el a Békásmegyeri McDonald’s étterem elöl a Keviczky József emlékére
rendezett kerékpáros teljesítménytúra. A három távra összesen 198 kerékpáros nevezett, de a idén is a
legnépszerűbb a 120 kilométer volt, ahol 89-en indultak.
A Keviczky józsibácsi kerdvenc helyeit érintő túrán a 120 kilométeres táv kivételével a kizárólag a duna
partján, síkon haladtak a kerékpárosok, de a legnagyobb távon is csak egy heggyel – Esztergomtól a Kétbükkfa nyeregig kellett felfelé haladni, majd innen legurulni a Békásmegyeri célig, amit idén a szembeszél
nehezített. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával a rövid táv fordítójában az ellenőrző állomásnál
kerékpáros ügyességi pálya is várja a résztvevőket.

KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRA KUPA
Kerékpáros Klubunk 2015. évben - immár második alkalommal – hírdette meg Kerékpáros Teljesítménytúra
Kupáját. A kupa keretében a három teljesítménytúránkon indulókat díjazzuk a teljesítésük alapján
különböző méretű kupákkal. Az idei évben MINI: 11 fő - MIX: 28 fő -MAXI: 23 fő - EXTRÉM: 13 fő
teljesített sikeresen.

KERÉKPÁROS ÜGYESSÉGI PÁLYA program
12 alkalommal vettünk részt az ország különböző pontjain kerépáros kresz oktatásban, a mobil kreszpályánk
telepítésével. Az alsó tagozatos általános iskoláktól kezdve a középiskolákig adtunk programot, de volt,
hogy ovodásokat is bevontunk a programba. Alkalmanként 80-120 gyermek vett részt a programban.

NAGYRENDEZVÉNYEKEN
Kerékpáros ügyességi programunk és mobil kresz pályánkkal valamit időmérő kapunkkal több alkalommal is
meghívást kaptunk fővárosi nagyrendezvényekre, vállalati napokra és a BSZSZ eseményeire.
Az első ilyen alkalom az Óbudai Sportágválasztó volt, ahol mind a két program sikeres volt.
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A BSZSZ tavaszi és őszi sportnapján is szintén két programmal vettünkrészt.

A Westen Bevásárló központ előtt a V4 Nemzetközi Kerépárverseny keretében gyermek kreszpályáva vártuk
az érdeklődőket.

Nyár elején az FKF ZRt. gyermeknapja után ősszel az Erőmű ZRt. csládi napján voltunk.

A Mozgás Éjszakája Fővárosi Nagy sportesemény és a Coca-Cola Testébresztő XVII.Családi
Mozgásfesztivál eseményét is kerékpáros kreszpályánkkal színesítettük.

Két kerékpáros eseményen immár hagyományosan számítanak jelenlétünkre. Az egyik a tavaszi Tour de
Gyömrő Kerékpárverseny, a másik a XIII. kerületi auztómentes nap.

Kerékpáros klubunk a kiemelt rendezvényein túl az arra alkalmas hétvégéken vagy saját szervezésű
vagy mások által szervezett túrákon, teljesítménytúrákon vett részt.
Budapest, 2016. február 20.
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