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Az idei Petőfi Túra az alábbi feltételekkel kerül megrendezésre 

(A vírushelyzet aktuális helyzete miatt ez változhat! Lásd 3. oldal!): 

 

 

 

 

 

Útvonalleírás, térkép, GPS-track a honlapunkról letölthető lesz. 

 

Aki nem kér papír alapú leírást, térképet; 300 Ft kedvezményt kap a nevezési díjból! 
Ezen szándékot a nevezéskor kérjük jelezni! 

 

 

   Az izsáki rajthoz a kiskőrösi Művelődési Központtól 630 és 730 órakor különbusz indul, melynek díja 500 Ft/fő. 

   Jegyvásárlás, nevezés a 40 km-es távra a túra napján, a kiskőrösi Műv. Központban is lehetséges, reggel 600-tól. 

 

 

 

   A 15 és a 20 km-es távon indulókat a céltól a rajthelyig helyijárattal visszük ki, melyek díját a nevezési díj 

tartalmazza. 

   Az első járat 630 órakor indul. A buszok követési ideje nagyjából 30 perc. 

A buszokon (jelen állás szerint) a maszk használata kötelező! 

 

 

   A túrára környezetvédelmi okokból mindenki hozzon magával bögrét! 

 

 

 

 

 Gyalogos, (terep)kerékpáros Kerékpáros (aszfalt) 

Táv 15 km 20 km 40 km 70 km K 55 km K 90 km 

Nevezés 
Kiskőrös, 

Művelődési Központ 

Izsák, 

Művelődési Ház 

Kiskőrös, 

Művelődési Központ 

Rajt 
Erdőtelek, 

vadászház 

Kiskőrös,   

István 

Lovastanya 

Izsák, 

Művelődési Ház 

Kiskőrös, 

Művelődési Központ 

Cél 
Kiskőrös, 

Művelődési Központ 

Indulási idő 
800 - 1000  

csak gyalogos! 

700 - 1000 

csak gyalogos! 
700 - 900 

700 - 800 

csak 

kerékpáros! 

800 - 1000 800 - 900 

Szintidő 4 óra 5 óra 
10 óra (gy) 

6 óra (k) 
9 óra 6 óra 9 óra 

Nevezési díj 

(helyszínen) 
1500 HUF/fő 1500 HUF/fő 2000 HUF/fő 2000 HUF/fő 2000 HUF/fő 2000 HUF/fő 

Nevezési díj 

(előzetesen) 
1300 HUF/fő 1300 HUF/fő 1500 HUF/fő 1500 HUF/fő 1500 HUF/fő 1500 HUF/fő 

Útvonal 

Vadászház – 

DVCS – 

VOLÁMACSER 

pihenő – 

Nyolcas lőtér – 

53-as főút – 

Kiskőrös 

István Lovastanya 

Csukás-tó – 

 DVCS –   

VOLÁMACSER 

pihenő –  

Nyolcas lőtér – 

53-as főút – 

Kiskőrös 

Izsák –   

Kolon-tó – 

Soltszentimre – 

Csonkatorony –  

Csengőd –  

Tabdi, vm. – 

Szücsi-erdő –  

Kiskőrös 

Kiskőrös –  

Kaskantyú –  

Izsák –    

Kolon-tó –  

Soltszentimre –  

Csengőd – 

Szücsi-erdő – 

Kiskőrös 

Kiskőrös –  

Csábori kétsor – 

Körforgalom  –  

Kaskantyú –  

Csengőd –  

Akasztó –  

Kiskőrös 

Kiskőrös –  

Csábori kétsor –  

Kaskantyú –  

Izsák –  

Soltszentimre –  

Csengőd –  

Akasztó –  

Kiskőrös 



 

   Szolgáltatások: - minden ellenőrzőponton vízvételi lehetőség, néhol ellátmány; 

 

      - célba érkezéskor minden induló teát és zsíros-, vagy vajas kenyeret kap; 

 

      - a túrát teljesítők kitűzőt, emléklapot, valamint Petőfi Túra logóval ellátott maszkot kapnak; 

 

        - előzetes nevezés esetén és a helyszínen póló rendelhető, vásárolható; 

          Új póló NEM lesz, az előző évi kollekciókból lehet választani. A pólók ára: 500 Ft/db; 

 

      - a túrát teljesítők számára díjmentesen megtekinthető a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, mely  

        17 óráig tart nyitva;      

 

A túra a Kiskunsági Barangoló Túrakupa sorozat része. 

Részletek a https://bacssport.hu/kiskunságibarangolo honlapon, vagy a túrakupa 

facebook-oldalán (Kiskunsági Barangoló) találhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

A teljesítés igazolása kihelyezett ellenőrzőpontokon, vagy ennek hiányában bójákon kihelyezett zsírkrétával, önállóan 

történik. 

 

 

Az előzetesen nevezők a rajtszámukat válasz-ímélben megkapják, illetve a honlapunkon megtalálhatják. 

    

 

   Előnevezés: 2021. május 20-ig a nevezési díj befizetésével. A nevezési díjat személyesen vagy átutalással is be 

lehet fizetni az Eltájolók TSE számlaszámára: 52500075-11049243 (Takarékbank). Csoportos nevezéshez nevezési 

lap a honlapunkról letölthető.            

 

            

  www.eltajolok.hu 

 

 

Jelentkezés, felvilágosítás: Döme Géza (20)340-98-07, eltajolo@gmail.com, vagy személyesen. 
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 A vírus árnyékában 

  

 

 

 

A jelenlegi (2021. március) járványügyi szabályok betartásával klasszikus teljesítménytúra NEM tartható meg. 

Ha ezek az előírások érvényben maradnak 2021. május 15-e után, vagy újra érvényre jutnak, akkor a Petőfi Túrát 

speciális feltételekkel rendezzük meg. Ezek az alábbiak lesznek: 

 

1. Útvonalak: A 40 km-es távon kívül az összes útvonal körtúra lesz. Ennek várható rajthelye az István 

Lovastanya. A 40 km-es túra előreláthatólag a Kolon-tó izsáki szélétől indul. 

Az útvonalak követését ekkor is szalagozás és táblázás fogja segíteni. 

 

2. Nevezés: Kizárólag onlájn formában történhet. Nevezni az eltajolo@gmail.com ímél-címen lehet majd. A 

nevezési díj ebben az esetben minden távon 1000 Ft/fő lesz. Ez tartalmazza a díjazás költségeit. 

 

3. Teljesítés: A túra egyénileg teljesíthető. Családok haladhatnak együtt, az előírt szabályok betartásával. Az 

érintkezés és különösen a testnedvek cseréje tilos. 

2021. május 22. és 30. között bármelyik napon teljesíthető lesz a túra. Az útvonalak ki lesznek szalagozva és a 

főbb csomópontok táblázva is. Az ellenőrzőpontokon nem lesznek pontőrök. Az igazolás céljából egy 6 

karakterből álló sorozatot kell a ponton az igazoló lapra felírni. Ez betűk és számjegyek ismétlés nélküli 

variációjából fog állni. (Nagyjából 1,17 milliárd lehetőség van.) 

Az igazoló lapot a rajthelyen magához veheti minden induló. Előre egyeztetett időpontban Döme Géza 

tagtársunktól is átvehető. A kipostázást inkább nem kockáztatjuk meg. 

A túra végén a kitöltött igazoló lapot egy gyűjtődobozba kell elhelyezni a célban (István Lovastanya). 

 

4. Díjazás: Minden teljesítő kitűzőt, emléklapot és Petőfi Túra logóval ellátott maszkot kap. Ezeket a 

vészhelyzet elmúltával személyesen tudjuk majd átadni. Az alábbi településeken – előre egyeztetett 

időpontban – a meteorológiai nyár folyamán az egységcsomag átvehető: Kiskőrös, Harta, Kecskemét, 

Békéscsaba, Nyíregyháza, Budapest, Kaposvár, Bécs, Kaskantyú. 

Postázni is szívesen elpostázzuk a díjakat. Ha valaki így szeretné megkapni, akkor az igazoló lapra írja rá a 

postázási címet is. Ebben az esetben a nevezési díj 800 forinttal emelkedik. 

 

5. Kiskunsági Barangoló Túrakupa: Amennyiben valaki a túrát a kupasorozat tagjaként kívánja teljesíteni, 

akkor az igazoló lapon a „Rajtszám” mezőben tüntesse fel ezt! Be kell írni oda, hogy KBTK. 

Az első olyan túrán, melyet a szokásos módon rendeznek meg, bebélyegezzük a füzetbe a Petőfi Túra 

teljesítését. 

 

6. Térképet, útvonalleírást nem nyomtatunk. Ezek letölthetők lesznek a túra előtt a honlapunkról, a facebook-

oldalunkról és a www.tturak.hu oldalról is. GPS-track is ugyanezen helyeken letölthető formában 

rendelkezésre fog állni. 

 

Egyebek: 

 

- A túra útvonalán (a településeket kivéve) nem lesz víz, illetve élelem. Ezek hiányára fel kell készülni. 

- Feladás, vagy rosszullét esetén sajnos nem áll módunkban segítséget nyújtani, mivel térben, vagy időben távol 

lehetünk. 

- Bármilyen információval kapcsolatban az előző oldalon található elérhetőségeket kell keresni. 

 

 

Erdőt, egészséget mindenkinek! 

 

ELTÁJOLÓK 

mailto:eltajolo@gmail.com

