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kerékvár-BÉKÁS Időfutam Budapest Bajnokság

A kerékvár-Békás Időfutam Budapest Bajnokság, mely idén is a Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság 2.
futama volt gyönyörű nyárias és csak enyhén szeles idővel várta a Szentendrei-szigeten a több, mint 300 elő
és helyszíni nevező versenyzőt. A rajt területét idén is Tahitótfalu Önkormányzata biztosította a verseny
számára.
Az idei év női Budapest Bajnoka Szeghalminé Kenyó Anita (0:24:49.57) lett, több, mint 2 perccel
megjavítva a tavalyi győztes női időt. A férfiaknál 2015. után ismét Somogyi Gergely (0:23:51.58 ) lett az
első, saját idejét 40 másodperccel megjavítva.
A Budapesti Kerékpáros Szövetség és a kerékvár Kerékpárszervíz támogatásával a dobogósoknak érmek, a
korosztályos első helyezettek a kupák és a Budapest Bajnokok részére mezek kerültek átadásra a
támogatóink, a Dr. Kelen és a Nutrixxion ajándékai mellett.
A tavalyi év után idén is az első 100 előnevező a Fővárosi Önkormányzat támogatásával emblémázott
technikai pólót is hazavihetett.

2016. április 4.

XI. Böllhoff Tóparti-Futóparti 2016

Már tizegyedik alkalommal indult 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.

2016. május 29.

BÉKÁS Kerékpáros Teljesítménytúra

Gyönyörű nyári reggel fogadta a 20. Békás Kerékpáros Teljesítménytúra három távjának teljesítőit. A 35
kilométeres távját 58, a 63 kilométeres távját 39 és a 104 kilométerese távját 84 kerékpáros teljesítette.
A Pilis emelkedőinek fülledt párája után a Duna-kanyar szeles szaka fogadta a hosszabb távok kerekeseit, de
a célban a Békásmegyeri Mc’Donald’s Étteremél, a teljesítménytúra bázisánál az étterem által felajánlott
szendvics és üdítő mellett végig kellemes napos idő várta a folyamatosan érkezőket. A sikeres teljesítők a
kitűzőn és az emléklapon kívül a szerencsések a CAOLA által távonként felajánlott 3-3 kisorsolt ajándékát
is hazavihették.
A biztonságos kerékpározás és közlekedés alapjait a rövid táv fordítójánál a Szentendrei RK szakembereivel
üzemeltetett kerékpáros ügyességi pályán lehetett gyakorolni.
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2016. május 29.

Tour de BÉKÁS Gyalogos Teljesítménytúra

A gyönyörű napos, nyári idő ellenére lassan érkeztek a gyalogosok a 6. Tour de Békás Gyalogos
Teljesítménytúra indulói, a Budapest Kupa igazoló eseményére.
Végül összsesen 105 induló teljesítette a Békásmegyer körüli hegyeken 5 illetve 11 kilométeres túrát.
Békásmegyeren a McDonald’s Étterem volt a kiinduló és cél állomás, ahol a sikeresen teljesítetők- vagyis
mindenki - haza vihette a kitűzőt és az emléklapot.

2016. június 26.

Ta-Bu Kerékpáros Teljesítménytúra

A Ta-Bu Kerékpáros Teljesítménytúra volt idén is a Sopron Bank Kerékpáros Teljesítménytúra második
állomása. A hétköznapok forrósága után éjszaka és hajnalban is hatalmas viharok voltak a térségben, de az
esemény 131 résztvevőjét napközben inkább a forróság és a néha feltámadó szél kísérte.
A Csillaghegyi Közösségi Háznál a 200 kilométeres távot választó 13 induló 7 óra után már úton is volt, míg
a 100 és a 30 kilométeres táv résztvevői folyamatosan érkeztek és 11-ig mindenki útra kelt.
A Csillaghegyi Közösségi Házhoz először a 30, majd folyamatosan becsatlakozva a 100 kilométeres táv
résztvevői érkeztek vissza, majd végül a 200-as indulok jöttek 2 nagyobb csoportban, de két induló
kivételével mindenki sikeresen befejezte a vállat távját.

2016. szeptember 11. Keviczky József Kerékpáros Teljesítménytúra
Gyönyörű nyári időben rajtolt el a Békásmegyeri McDonald’s étterem elöl a Keviczky József emlékére
rendezett kerékpáros teljesítménytúra. A három távra összesen 206 kerékpáros nevezett.
A Keviczky Józsi bácsi 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, ahol a kevésbé
szerencsések kora délután jég- majd sima esőben teljesíthettek. A túrán nem csak saját kerékpárral, hanem
az Árpád-hínál található BikeBerguson Kerékpárkölcsönzőben erre a napra bérelt kerékpárokkal is rajthoz
álltak.

Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa
Kerékpáros Klubunk 2016. évben - immár harmadik alkalommal – hírdette meg Kerékpáros
Teljesítménytúra Kupáját. A kupa keretében a három teljesítménytúránkon indulókat díjazzuk a teljesítésük
alapján különböző méretű kupákkal. A négy kategória 89 sikeres teljesítő részesült kupa díjazásban.
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KERÉKPÁROS ÜGYESÉGI és KRESZ PÁLYA 2016.
2016. április 22.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium

2016.május 22.

Óbudai Sportágbörze

2016.május 29.

BÉKÁS Kerékpáros Teljesítménytúra

2016.június 04.

Kistarcsa

2016.június 05.

Tour de Óbuda

2016. június 08.

MSZSZ, Szépkorúak fesztiválja
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2016.június 12.

Tour de Gyömrő

2016. szeptember 11. MSZSZ, Családi Mozgásfesztivál

Budapest, 2017. április 22.
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