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XII. kerékvár-Békás Időfutam

A kerékvár-Békás Időfutam, mely idén is a Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság 2. futama volt gyönyörű
nyárias és csak enyhén szeles idővel várta a Szentendrei-szigeten a közel 350 elő és helyszíni nevező versenyzőt,
akik között 23 felsőokatási jogviszonnyal rendelkező versenyző volt, akik a Egyetemisták-Főiskolások Budapest
Bajnoki címért versenyeztek idén is férfi és női kategóriában.
Az idei év női győztese Szarka Viktória, míg a férfiaknál Mészáros Zoltán (Bakony Bike KE) lett. A kerékvár
Kerékpárszervíz támogatásával a dobogósoknak érmek, a korosztályos első helyezettek a kupák az abszolút
elsőknek mezek kerültek átadásra a támogatóink, a Dr. Kelen és a Nutrixxion ajándékai mellett.
A Fővárosi Önkormányzat támogatásával idén is az első 100 nevező emblémázott technikai pólót is hazavihetett.

2017. május 13.

4. kerületi Tavaszi Sportfesztivál

2017. május 21.

BSZSZ Tavaszi Sportfesztivál, Kamaraerdő

2017. május 28.

Békási Teljesítménytúrák

Gyönyörű nyári reggel fogadta a Békás Kerékpáros Teljesítménytúra három távjának és a Tour de BÉKÁS
Gyalogos Teljesítménytúra teljesítőit. A kerékpáros teljesítménytúra volt az idei Berguson Kerékpárüzlet állta
támogatott Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa első eseményének 35 kilométeres távját 47, a 63 kilométeres
távját 50 és a 104 kilométerese távját 110 kerékpáros teljesítette. A napfolyamán kitartott a már-már kánikulai
meleg, néha feltámadó széllel, 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
biztonságos kerékpározás és közlekedés alapjait a rövid táv fordítójánál kerékpáros ügyességi pályán lehetett
gyakorolni.

A 76 gyalogos teljesítménytúrázóknak a szokásos 8 illetve 11 kilométerese távot kellett teljesíteni a Békásmegyer
körüli hegyeken.

2017. június 7.

MSZSZ, Szépkorúak Sportfesztiválja - Cegléd
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Velence 10x teljesítménytúra

A hagyományok szerint június első hétvégéjén tartják a Velence 10x teljesítménytúrát, melyen idén is részt
vettünk. Ezen a meleg nyári napon nehéz feladat volt teljesíteni a tervezett távokat. Volt aki csak egy-két kört
ment, többen 6 kört teljesítettek, míg Dénes Tibor teljesítette a 10 kört, ami 280 kilométernek felel meg. Sajnos a
másnapi vízi program elmaradt, mert viharjelzés volt a tavon. Így akadt időnk a tervezett képzésünk
megtartására, ahol az események szervezésével kapcsolatos kérdésekben tanácskoztunk, majd az előző héten
pályázati forrásból vásárolt TACX rendszert állítottuk be.

2017. június 10.

Óbudai Kerékpáros Nap

2017. június 24.

DECATLON Családi nap - Tiszafüred

2017. június 25.

TA-BU Kerékpáros Teljesítménytúra

A reggeli eső után meleg fülledt melegben tekerhettek az a 87 kerékpáros, akit nem rettentett el a reggeli eső. A
rajttól nem messze Pomázon már nyoma sem volt az esőnek és mire Bajnára ért a csapat, már ott is felszáradt az
út. Ezt követően fülledt meleg lett, majd a 200-as táv teljesítőit ismét eső fogadta az utolsó 20 kilométeren.

2017. július 8-9.

Hajtány és Fűrdő túra

Ismeretségi körből értesültünk, hogy nem messze Soprontól Ausztriában egy üzemen kívüli 24 kilométeres
vágányszakaszon kerékpáros hajtású hajtánnyal lehet túrázni. Kellemes meleg nyári napon hajnalba indultunk
Budapestről és már 11 órakor tekertük is a szerkezeteket. Érdekes túra volt, sorompókat kellet nyitogatni, hegyre
fel- és levezetett a sínpár. A program után felkerestük Soproni szállásunkat és indultunk egy rövid koraesti
városnézésre. Másnak a meleg nyári napon kellemes program volt a Fertő-tó, ahol a csapat egy része hajókázott,
a másik része pedig fürdőzött. Kora délután indultunk hazafelé, de még útközben megálltunk Nagycenken és
megnéztük a kastélyt és a vasutmúzeumot.

2017. szeptember 3.

MSZSZ Családi Mozgásfesztivál
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Keviczky József Kerékpáros Teljesítménytúra

Gyönyörű nyári időben zajlott le a Békásmegyeri McDonald’s étterem elől a Keviczky József emlékére rendezett
kerékpáros teljesítménytúra. A három távra közel 180 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 Két-bükkfa nyeregig
kellett felfelé haladni, majd innen legurulni a Békásmegyeri célig. A túrán nem csak saját kerékpárral, hanem az
Árpád-hínál található Berguson Kerékpárkölcsönzőben erre a napra bérelt kerékpárokkal is rajthoz álltak.

Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa
Kerékpáros Klubunk 2017. évben is meghírdette a Kerékpáros Teljesítménytúra Kupáját, melyet idén a
BERGUSON Kerékpárüzlet támogatott. Az 55 teljesítőnek a kupa keretében a három teljesítménytúránkon
indulókat díjazzuk a teljesítésük alapján különböző méretű kupákkal

2017. szeptember 14.

Óbudai Sportágbörze

2017. szeptember 16.

XIII. kerület Autómentes nap

2017. szeptember 23.

Európai Sporthét – Újpesti Kerékpáros és gyalogos Nap

2017. szeptember 30.

Európai Sporthét – Óbudai Civil Nap

