
A túra neve: Tenkes teljesítménytúrák 

A túra időpontja: 2021. június 12. szombat 

A túra pótnapja:  2021. június 12. szombat 

Tájegység: Villányi-hegység 

A túra rendezője: Dráva Természetbarát Sport Egyesület 

Információ: Jancsi Attila +36205806078 j.atika@freemail.hu 

Társrendező: Tenkes Természetbarát Egyesület 

A túra távjai: Maraton, 30 km, 20 km, 15 km, 10 km, 6 km, Kálvária kör. 

Táv információk:  Tenkes – 30 

A túra fajtája: gyalogos nappali körtúra 

Rajthely: Túrony, Diósvölgyi ifjúsági tábor 
A rajthely koordinátái: N45 54.376 – E18 13.961 

A rajt ideje:  7 – 8 óra között 
A túra nevezési díja:  1100 Ft 

Kedvezmények: 
100 Ft: MTSz tag, diák, nyugdíjas. Csak egy kedvezmény vehető 
igénybe! 

A túra távja:  32,425 km Szintemelkedése: 1070 m 
A túra szintideje:  9 óra 
A túra útvonala – 15: Túrony, Diósvölgyi ifjúsági tábor – lokátoros útról, ösvényre – 
turistautak elágazója, útjelzőtábla (kék sáv, sárga sáv, kék háromszög) – Máriagyűd, 
túraállomás – Szentkút – Akasztó – Csukma-kereszt – turistautak elágazója (kék sáv, piros 
sáv) – pincesor – turistautak elágazója (zöld sáv, sárga kereszt – Máriagyűd, túraállomás – 
turistautak elágazója (kék sáv kék kereszt) – turistautak elágazója, útjelző tábla (kék sáv, 
sárga kereszt, piros háromszög) – Túrony, Diósvölgyi ifjúsági tábor.  

Az ellenőrző pontok 
érintési sorrendje, 
megnevezése: 

Rajt: Túrony, Diósvölgyi ifjúsági tábor 1. lokátoros útról, ösvényre – 2. 
turistautak elágazója, útjelzőtábla (kék sáv, sárga sáv, kék 
háromszög) 3. Máriagyűd, túraállomás 4. Szentkút 5. Akasztó 6. 
Csukma-kereszt 7. turistautak elágazója (kék sáv, piros sáv) 8. 
pincesor 9. turistautak elágazója, (zöld sáv – sárga +) 10. Máriagyűd, 
túraállomás 11. turistautak elágazója (kék sáv, kék +) 12. turistautak 
elágazója, útjelző tábla (kék sáv, sárga sáv 14. cél: Túrony, Diósvölgyi 
ifjúsági tábor. 

Az ellenőrző pontok 
fajtája: 

1. személyzettel 2. ellenőrző bója (ikszelős) 4. személyzettel 5. 
személyzettel 6. ellenőrző bója (ikszelős) 7. személyzettel 8. 
személyzettel 9. személyzettel 10. személyzettel 11. személyzettel 12. 

személyzettel 13. személyzettel 14. cél: személyzettel. 

Egyéb információk: 

Autóval parkolni az 58-s főút melletti ideiglenes parkolókban, vagy a 
templomtéren lehet! A túra útvonalán vízvételi lehetőség a rajtban, 
Szentkútnál, Máriagyűdön és a célban! Ha általunk kínált italokat 
szeretnéd fogyasztani poharat, hozz magaddal! 

Ajánlva: 
Azoknak, akik már hosszabb ideje túráznak és már teljesítettek 
hasonló távokat, szinteket! 



Parkolóhelyek Túronyban 
 

 

 


