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Idén a 15. Keviczky Józsi bácsi emlékére rendezett kerékpáros teljesítménytúra az idei 
BERGUSON Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa utolsó állomása, mely a szokásos három 
távval várja 2018. szeptember 9-én a kerékpárosokat. A 35, 70 és 120 kilométeres táv egy 
darabig együtt halad a Duna parti kerékpárúton. A 35 kilométert választók azonban a 
Leányfalun a hajó állomáson található ellenőrző állomástól visszatekernek Békásmegyerre, 
míg a másik két táv teljesítői tovább haladnak a Szentendrei-szigetre Kisoroszig. A 
szigetcsúcstól visszafelé tekerve a hídig együtt jön még mindig a túra, ahol a 70 kilométeres 
távot választók visszafordulnak Békásmegyerre. A 120 kilométeres táv pedig Esztergomig 
követi a Duna vonalát majd 16 kilométeres emelkedőt leküzdve Két Bükkfa-nyeregig 
tekernek, hogy az utolsó ellenőrző pontból szinte Békásmegyerig gurulhassanak. 
Az teljesítménytúra rajtja, a már jól megszokott helyen a Békásmegyeri Mc Donald's 
Étteremnél lesz és ide is kell megérkezni legkésőbb 17 óráig. A sikeres teljesítők a kitűző és 
az emléklap mellett Mc Donald's szendvicset és kis üdítőt kapnak. A BERGUSON 
Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa 2018. Mini, Mix, Maxi, Extrém kupái is itt kerülnek 
átadásra a teljesítőknek! 
A Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség támogatásával a a felsőoktatási 
jogviszonnyal rendelkezők nevezési díj fizetése nélkül indulhatnak és sikeres teljesítés esetén 
még kupa díjazásban is részesülnek! 
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Gyönyörű nyári időben zajlott le a Békásmegyeri McDonald’s étterem elől induló a Keviczky 
József emlékére rendezett kerékpáros teljesítménytúra. A három távra összsesn 224 
kerékpáros nevezett. 
A legnépszerűbb 98 indulóval a 120 kilométeres táv volt. A 120-as 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 BERGUSON Kerékpáros Teljesítménytúra Kupa idén is nagy érdeklődés mellett zajlott. A 
négy kategóriában – különböző méretű kupákért – meghírdetett sorozatban, a három 
teljesítménytúrán egy-egy távot sikeresen teljesítők száma majdnem elérte a 100 főt! 
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