
- Sárga forrás 1000m

- (balra) Sárga sáv 290m

- (jobbra)Piros sáv 380m

-(jobbra) Kék Barlang 206m
Legény-barlang 

(feltételes bélyegző)

1,9 12,6 206 584
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- (vissza)Kék Barlang  206m

- (jobbra)Piros sáv 828m

- (balra)Zöld+ 400m

- (balra)ZöldΔ 145m

Kémény-szikla

1,6 14,2 108 692

- Kék kör 1100m 

(KékΔ csatlakozik balról) 280m

- KékΔ 290m

Nagykopasz

1,7 1,7 89 89

- (vissza)ZöldΔ 145m

- (balra)Zöld+ 340m

-(jobbra)Sárga sáv 1200m

Pilis-nyereg

1,6 15,8 162 854

 - Kék3Δ 290m

- (Balra)Kék kör 310m

- (egyenesen)Kék+ 1400m

- (jobbra)Kék sáv 420m

-(jobbra)Kék forrás 2500m

- (jobbra )310m Studenka forrás

5,1 6,9 80 169

- (jobbra)Zöld sáv 187m

- (egyenesen)ZöldΔ 415m

-(balra)ZöldΔ 125m

Fekete-kő

0,73 16,6 73 927

- Kék forrás 310m

(jobbra az elágazásál) 1400m

- (élesen jobbra, érdemes 

hátra tekingetni!) PirosΔ 740m

Basina

2,5 9,4 196 365

- (vissza)ZöldΔ 125m

- (egyenesen)ZöldΔ 425m

- (balra)Zöld+ 820m

Kétbükkfa-nyereg

1,4 18 68 995

- SárgaΔ 1300m

(a barlangon át majd a 

falépcsőkön le csak saját 

felelősségre!) 
Eszperantó-forrás 

(tábla hátulján)

1,3 10,5 13 365

- (jobbra parkoló át)Zöld sáv 

878m

- (balra)Sárga+ 1460m (jobbról 

csatlakozik a kék sáv) 1300m

- Kék sáv 650m
Dobogókő OKT

4,3 22,2 200 1195

A turistaút  jelzések felsorolása, bélyegzők helye 

(Pilisi Vándorlás, Három forrás a Pilisban, Pilisi kilátások, OKT, feltételes 

bélyegző)



- Kék + 4400m

(sárga+ csatlakozik) 675m

Szentkút 

(feltételes bélyegző)

5,1 27,3 50 1245

(tovább) Sárga+ 1500m

Pilisszentkereszt 

OKT

1,5 28,8 25 1270

(balra)Zöld sáv 3300m 

- (balra)Piros+ 1700m

aszfaltos útnál balra(zöldΔ 

csatlakozik) 466m

- ZöldΔ 2700m
Boldog Özséb kilátó

8,1 36,9 439 1709

 (tovább)ZöldΔ 590m

- (balra) Zöld sáv 2700m

-(jobbra Zöld forrás)  1200m

-(jobbra)Piros sáv 1200m

Mészégetők-kútja

5,7 42,6 77 1786

 -tovább Piros Sáv 2400m 

(sárga sáv csatlakozik) 4100m

Iluska-forrás

6,5 49,1 166 1952

- (tovább) Piros sáv 275m

-(jobbra)Kék+ 272m

(balra) Piros + 820m (Sárga 

körút csatlakozik) 516m

- Sárga körút 215m
Cél

1,4 50,6 15 1967

Indulási idő: Érkezési idő:

Piliscsabai ötvenesek teljesítménytúra igazolófüzete
Szeretettel köszöntünk a Piliscsabai Természetjáró Egyesület teljesítménytúráján.

Részvételi feltételek:

A teljesítménytúrán csak előnevezéssel lehet résztvenni. A túraútvonalon az ellenőrzési 

pontokon kérjük pecsételj az igazolófüzet megfelelő részére.

A teljesítést akkor fogadjuk el, ha az igazolófüzetbe a résztvevő a szükséges 

bélyegzőkkel lenyomatot készít és szintidőn belül a célban jelentkezik. 

Hozz magaddal fejlámpát, GPS-t vagy térképet, szalagozás nincs, ahol hiányos a jelzés, 

neked kell megtalálnod a helyes irányt. A bélyegzéshez bélyegző párna szükséges!

Ha a résztvevők közül valaki úgy határoz, hogy a túrát meg kívánja szakítani, kérjük 

jelezze ezt a rendezőknek. (30-203-1639, 30-584-1248, 30-410-1175)

A túrán mindenki saját felelősségére indulhat, a rendezőktől kártérítés semmilyen 

címen nem igényelhető.

A résztvevőket kérjük tartsák be a természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi és 

tűzrendészeti előírásokat, és csak a kijelölt túraútvonalakat használják.

A túra csak gyalogosan teljesíthető, nehéz, több helyen aszfalton, köves utakon vezet!

A teljesítménytúra adatai:

Táv: 50,6km, Szintemelkedés: 2km Szintidő: 13óra

Név: Rajtszám:


