Óbudai Tavaszköszöntő
Teljesítménytúra
22 km-es táv
2018. március 24.
Rajt: Óbudai Szabadidőpark. A parkból jelzetlen úton kimegyünk a Farkastorki útra. Arról befordulunk
a Zúzmara utcába (Figyeljük a térképet az utcaváltások miatt!), és azon haladva és folytatásaként az
Erdőalja úton egyenesen megyünk, majd balra tartva tovább a Máramarosi úton. Elérve a Királylaki közt
balra kanyarodunk, és azon áthaladva jutunk megint a Máramarosi útra. Azon balra tovább haladva érjük el
a kék háromszög jelzést, amely felvezet a Kőtarajhoz. Tovább folytatjuk utunkat, és a Vízműnél érjük el a
Hármashatár-hegyi utat. Itt balra fordulva a kék sáv jelzésen megyünk a Fenyőgyöngye irányába, amíg el
nem érünk az
1. ellenőrző állomásig: Fenyőgyöngye.
Tovább a Szépvölgyi út mellett található erdei sétaúton haladunk ÉNY-i irányban egyenesen (táblákkal
megerősítve), majd rátérve a betonútra haladunk tovább a Szépvölgyi út végéig. Közben balról beérkezik
zöld sáv jelzés, mely később jobbra elhagyja az utunkat, amit figyelmen kívül hagyva továbbra is
egyenesen, és ismét jelzetlen úton megyünk a jobbról beérkező kék körséta útig. Innét már a jelzett úton
folytatjuk utunkat továbbra is egyenesen, amíg elérjük a sárga sáv jelzést. A jelzésre áttérve megyünk az
Újlaki-hegy irányába, majd azon áthaladva továbbra is a sárga sáv jelzésen vezet az utunk. Mielőtt a
nyerget elérnénk egy mezős részen egyenes irányba áthaladva közelítjük meg a Virágos-nyerget, és érünk a
2. ellenőrző állomáshoz: Virágos-nyereghez.
Pecsételés után a Gercsei templom irányába indulunk tovább a kék kereszt jelzésen. A templomhoz a kék
templom jelzésen teszünk kitérőt, a
3. ellenőrző állomáshoz. Gercsei templomhoz.
Visszatérünk a fő utunkra és ÉNY-i irányban jelzetlen úton megyünk, amíg jobbról becsatlakozik a kék
kerékpárút jelzés. Azon folytatjuk utunkat, míg elérjük a sárga sáv jelzést. Innen a balra tartó sárga sáv
jelzésen folytatjuk utunkat amíg elérünk a
4. ellenőrző állomáshoz: sárga sáv és a zöld kereszt jelzések találkozása.
Innét visszafordulunk és a zöld kereszt jelzésen indulunk tovább, amíg eljutunk a balról becsatlakozó zöld
sáv jelzésig. Azon jobbra tovább folytatjuk utunkat, míg elérjük a balról bejövő kék sáv jelzést. Innen a két
fonódó jelzés együttesén jobbra felfelé folytatjuk utunkat a Csúcs-hegyi-nyeregig.
5. ellenőrző állomás: Csúcs-hegyi-nyereg.
Innét a zöld sáv jelzésen megyünk vissza a Virágos-nyeregbe. Tovább a kék kereszt jelzésen megyünk
lefelé az erdő széléig Erdőalja út/Kocsis Sándor (volt Harsány lejtő) utca sarok. Itt balra kanyarodva
jelzetlen úton bemegyünk a Kocsis Sándor (volt Harsány lejtő) utcába, és azon megyünk a Jablonka útig. A
Jablonka útra jobbra rátérve azon érkezünk a Farkastorki útra, majd be az Óbudai Szabadidőparkban
található célba.
RAJT:
Óbudai Szabadidőpark
8.30 – 10.30
3. Gercsei templom
1,2 km
9.40 – 13.15
(pecsételő állomás)
CÉL:
5,1 km
Óbudai Szabadidőpark
12.30 – 16.30

1. Fenyőgyöngye
3,3 km
9.00 – 11.30
(pecsételő állomás)
4. Sárga sáv és Kék kereszt
jelzések találkozása
4,9 km
10.30 – 14.45
(pecsételő állomás)

2. Virágos-nyereg
3,8 km
9.30 – 12.30
(pecsételő állomás)
5. Csúcs-hegyi-nyereg
3,8 km
11.00 – 15.30
(pecsételő állomás)

Állomás
állomások

neve

RAJT
Óbudai Szabadidőközpont
1. állomás Fenyőgyöngye

Megtett táv
Szintemelkedés (m)
(km)
Jelzés a következő
pontig
előző
előző
összesen
összesen
ponttól
ponttól
0
0
0
0
3,3
3,3
215
215 Jelzetlen,
K háromszög, K,

2. állomás Virágos-nyereg

3,8

7,1

159

3. állomás Gercsei templom
4. állomás Sárga sáv és Zöld kereszt
jelzések találkozása

1,2
4,9

8,3
13,2

0
49

5. állomás Csúcs-hegyi-nyereg

3,8

17,0

231

CÉL

5,1

22,1

38

Óbudai Szabadidőközpont

374 Jelzetlen, Z,
Jelzetlen, Ko, S,
374 Z+, K romjelzés,
423 K romjelzés,
Jelzetlen, K
kerékpárjelzés, S,
654 Z kereszt, Z ,
Jelzetlen, S, K, Z,
692 Z, Kék kereszt,
Jelzetlen

