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Békásmegyeri McDonald's Pünkösdfürdő Étterem
1039 Budapest, Ipartelep u. 1.

Nyitvatartási idő: 8:00 - 16:00

evezés: 8.00-tól 9.30-ig
(rendezvény napján)N ndulás: 8.30-10.00-ig

(folyamatosan)I

A szintidőn belül teljesítők emléklapot kitűzőt,
McDonald's üditőt és szendvicset kapnak a célban!íjazás:D

A szintidőn belül teljesítők emléklapot, kitűzőt kapnak a célban!íjazás:D
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BUDAPEST

A gal együttműködve aSzentendrei Rendőrkapitányság

a kerékpárúton a a 30-as táv fordítójánál kerékpáros

ügyességi pályát állíunk fel, ahol mindenki plusz ajándékért

k i p r ó b á h a t j a ü g y e s s é g é t , t u d á s á t !

A Budapesti Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által támogatva

a budapesti felsőoktatási intézmények hallgatói ingyen indulhatnak

a kerékpáros teljesítménytúrán.

Nevezési díj: 500,-Ft
Szintidő: 3 óra Szintemelkedés: kb. 15 m30 km

Nevezési díj: 600,-Ft
Szintidő: 3 óra Szintemelkedés: 200 m8 km

Nevezési díj: 600,-Ft
Szintidő: 4 óra Szintemelkedés: 260 m 11 km

Nevezési díj: 1500,-Ft
Szintidő: 6 óra    Szintemelkedés: kb. 1500 m103 km

Nevezési díj: 900,-Ft
Szintidő: 4 óra    Szintemelkedés: kb. 400 m 63 km

ÓBUDA

BÉKÁSMEGYER

Tour de BÉKÁS gyalogos teljesítménytúra

BÉKÁS Kerékpáros Teljesítménytúra

evezés: 8.30-tól 10.30-ig
(folyamatosan)

N ndulás: 9.00-10.30-ig
(folyamatosan)I

Leányfalu

kerékpárbolt és szerviz   *   1015 Bp. Hattyú u. 10/C. telefon: 214-88-14

Gyalogos
Teljesítménytúra
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1039 Budapest, Lukács György utca 4. IX.82.    tel.: (06) 20 / 922-19-91 

Kerékpáros vagy Gyalogos Teljesítménytúra Békásmegyeren 
Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa 

 
2015. május 31. 

 
A békás kerékpáros és gyalogos túranap idén május utolsó vasárnapjára esik! 
A BÉKÁS Kerékpáros Teljesítménytúra idén is a szokásos három távjával várja a 
bringásokat, a kezdő 35 kilométerrel, a haladó 63 kilométerre míg a gyakorlottakat és a 
bevállalósakat 103 kilométerrel. 
A nevezni a túra napján 8 és 9:30 között lehet és, hogy elérd az ellenőrző állomások 
nyitvatartását 10:00-ig el kell indulnod. A teljesítésért járó kitűzőt oklevelet és McDonald’s 
szendvicset és üdtőt a 16 óráig beérkezők vehetik át a rajt és cél helyül szolgáló Békámegeri 
McDonald’s Étteremnél. Idén az ügyességi pályát a 35 kilométeres táv Leányfalui fordítójánál 
lehet kipróbálni külön díjakért, melynek idén is a szakmai partnere a Szentendrei 
Rendőrkapitányság. 
A tavalyi nagy siker után idén is lesz Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa, melynek 
keretében három teljesítménytúrán kell teljesíteni a távok valamelyikét. 
De az se maradjon otthon, akinek nincs kerékpárja! A Budapest Kupa következő teljestési 
lehetősége a Tourde BÉKÁS Gyalogos Teljesítméytúra, melynek rajtja (9:00 – 10:30 között 
) és célja (14:00-ig) szintén Békásmegyeren a McDonald’s Étteremnél lesz. A gyalogosok két 
távon, egy 8 és egy 11 kilométeresen sétálhatnak a Békásmegyert körülölelő hegyeken. A 
sikeres teljesítők a túra teljesítésének emlékéül emélklapot és kitűzőt kapnak. 
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2015. május 31. Békás 33
Kerékpáros Teljesítménytúra

30 km

rajtszám név időeredmény

318 Osoha Áron László 1:43

319 Osoha László Gyula 1:43

320 Osoha Gyula György 1:43

314 Tapodi Alexandra 1:54

315 Szüle Ferenc 1:54

304 Jasinka János 2:04

317 Molnár Bernadett 2:21

301 Pásztor Márta 2:22

302 Bede Mária 2:22

308 Schmaus Gábor 2:23

309 Schmaus-Körösi Ádám 2:23

316 Diószegi Renáta 2:23

312 Mátrahegyi Marcell 2:28

313 Gubán Emese 2:28

339 Tóth Péter 2:32

340 Tóthhak Péter 2:32

303 Szedlák Kinga 2:34

338 Hartáné Hunyadi Zsuzsanna 2:35

335 Oláh Zsuzsanna 2:48

336 Wiengandt Márk 2:48

337 Wiengandt Tamás 2:48

305 Nagyszücs Nataniel 3:02

306 Nagyszücs Enikő 3:02

307 Nagyszücs Szilvia 3:02

310 Kovács Petra 3:15

311 Kovács Tamás 3:15

332 Sztán Dorottya 3:49

333 Sztán Zsolt 3:49

334 Sztán Kristóf 3:49

325 Szabó Elek 4:04

326 Wisniewski Nikolett 4:04

327 Szabó Elek Benedek 4:04

328 Klemencz Péter 4:04

321 Kabáts Máté 4:06

330 Klemencz Viktor 4:06

331 Klemencz Viktorné 4:06

321 Jobb Gergely 4:14

322 Kabáts Károly 4:14

323 Kertész Hajnalka 4:14

324 Szabó Laura 4:14

Békásmegyeri "Vándor" Kerékpáros Klub www.bvkk.hu
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BÉKÁS Kerékpáros Teljesítménytúra  
2015. május 31. 

 
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 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. 
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Tour de BÉKÁS Gyalogos Teljesítménytúra  
2015. május 31. 

 
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. 
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