Kerékpártúrák 2014-ben
Időpont
március 22.

Túravezető
Smid Attila

Úti cél
Mályi-tó

Útvonal

Balaton

május 4.

Tiszaújváros

május 11.

Tiszafüred

Tour de Tisza-tó - 65 és 15 km

Tisza-tó

Miskolc-Ároktő-Tiszafüred-AbádszalókKisköre-Poroszló-Csincse-Harsány-Miskolc

Imregh István

május 25.
május 31.

Szilvásvárad
Imregh István

június 8.

Miskolc

június 15.

Dobozi Szabolcs

június 23-30.

Lévai György

július 12.

Imregh István

július 12.
augusztus 3.
augusztus 9.

Bükk fennsík

Eger

Imregh István

Dobozi Szabolcs

Szilvásvárad
Poroszló
rajtad múlik
:-)
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Gyülekező helye,
indulás

Egyebek

Hősök tere, 10:00

Szalonnasütéssel egybekötve! :)

Jabil 3 próba

220 km

Sík terep, a Harsány és Miskolc
közötti szakasz kivételével, végig
aszfalton.

4/2

Tapolcai elágazás,
McDonald's 06.00

Dimbes-dombos, Szkáros és
Hollóháza között kemény
emelkedős szakasszal
(végig aszfalt).
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Tiszai pu. a váróterem
bejárata előtt 06.00

Szilvásvárad maraton
Miskolc-Szikszó-Krasznokvajda-határ-BuzitaMala Ida-Kassa-Szkáros-határ-Hollóháza- 210 km
Sátoraljaújhely-Sárospatak-Bodrogkeresztúr
Kondenzgyik maraton

Miskolc->Lillafüred->Ómassa->
Jávorkút->Csipkéskút->
Olasz-kapu->Bélkő->Hollóstető->Miskolc

kb.90km

17km aszfalt
3 km zúzott köves aszfalt
4km terep
2km aszfalt
2km terep
2km zúzott köves aszfalt
4km terep
1km aszfalt
20 km terep
6km aszfalt
10km terep
17km aszfalt

Tiszai pu.-Siófok-16-Szántód-33-Fonyód-35Balaton kör Keszthely-24-Szigliget-37-B.akali-30-B.füred- 224 km
27-B.kenese-22-Siófok-Tiszai pu

Hortobágy
Felsőtárkány

augusztus 16.
augusztus 23.

Kassa

Nehézség

Kistokaj és Mályi között van a
Hősök tere-Kisfaludy utca-Szirma-Kistokaj2x18 km vasúti pálya mellett kevés földút
Mályi-tó; visszafelé ugyanez.
(de ez elkerülhető).
Balatonkör

május 3.

május 17.

Táv

Miskolc-Hollóstető-Eger-Hollóstető-Miskolc 130 km
Délibáb maraton
Bükk maraton
Miskolc-Jávorkút-Szilvásvárad-EgerHollóstető-Miskolc
CUBE Tisza-tó Maraton
Meglepetés túra

135 km

40-60km
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Centrum 09:00

hegyi túra (végig aszfalt)

4

4

Bodrogkeresztúrtól vonattal jönnénk vissza Miskolcra. Rövidítési lehetőség vonattal: Sátoraljaújhelyig
170 km; Sárospatakig 180 km.
Útlevél vagy személyi igazolvány szükséges!!!
http://www.miskolcmaraton.hu/
Csatlakozási pont: Majális-park
Centrumtól Garadnáig aszfalton megyünk fel a Bükkbe lassú tempóban. Garadna után a zúzott köves
[kék kerékpár] jelzésen Ómassa felett kerekezünk el.
Ómassa után a sárga jelzésre térünk majd rátérünk a Bükki-kék túra útvonalra, ami Jávorkútra visz fel,
ahol az első pihenőnket tartjuk.
Jávorkút után fel kanyarodunk Csipkéskút irányába, ahova igaz nem lehet bemenni, de nézelődhetünk
kicsit.
Tovább haladva a [sárga kerékpár] úton elindulunk Bánkút felé, de letérünk a [piros kerékpár] útra,
amin a második pihenőnkig szálguldunk Olasz-kapuig.
Bélkő felé vesszük az irányt, majd elérve a célt innen visszaindulunk a Bükk fennsík irányába. Zsidórét
után a [zöld kerékpár] jelzésű úton érjük el Hollóstetőt ahonnan már csak legurulunk Miskolcra.
Várható menetidő: 6 óra + pihenők
emelkedés: 1200m
Pontos eligazítás a túra reggelén.
Mindenkinél legyen legalább egy pót belső!
Részletes tervezet (szállások, költség) honlapunkon.Április elején a szállásokat foglalni kell,tehát addig
fixálni kell a részvételt!
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hegyi túra (végig aszfalt)

http://www.balatonkor.hu/
http://tvkmalitriatlon.hu/component/content/article/129-versenykiirasok-2014/1648-jabil-3-proba2014.html
http://www.futanet.hu/cikk/7-tour-de-tisza-to
Résztávok is teljesíthetők! Rövidítési lehetőségek vonattal:
Poroszlóig 155 km; Mezőkeresztes-Mezőnyárádig 180 km; Csincséig 185 km.
Aki csak a tó körüli mintegy 60 km-t teszi meg, az végig sík tereppel találkozik.
http://www.szilvasvaradmaraton.hu/page/index.php

Villanyrendőr Mancs
szobor 09:00
http://www.futanet.hu/cikk/delibab-mountain-bike-2014
http://www.nse.hu/hu/bukk-versenykiiras
Villanyrendőr Mancs Az út Egert alig érintve vezet Miskolc felé. Ha Egerbe is be szeretne menni a társaság egy városnézésre,
szobor 09:00
fagyira akkor + 10 km
http://www.bringanaptar.hu/2014/cube_tisza_to_maraton/
Népkert 09:00

Nem feltétlen Bükk, és mivel bármerre mehetünk, így nincs csatlakozási pont. Hölgyeket is várunk.

Megjegyzés: a fehér hátterű sorokban feltüntetett események nem a Kerékpáros Miskolc Egyesület rendezvényei! Tájékozódni a szervezők honlapjain lehet.

