
A túra neve: Tenkes teljesítménytúrák 

A túra időpontja: 2022. április 02. 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: 45 km, 30 km, 20 km, 15 km, 10 km, 6 km. 

Táv információk:  Tenkes – 45 

A túra fajtája: gyalogos nappali körtúra 

Csak előzetes nevezéssel! Nevezési határidő: 2022. március 22. 
Nevezés név és születési idő (év.hó.nap.) megadásával: j.atika@freemail.hu 

Rajthely: Siklós – Máriagyűd, túraállomás 
A rajthely koordinátái: 45.878659129793 18.272275393002 

A rajt ideje: 7.00 tömegrajt, jelentkezés 6.30-6.50 között. 
A túra nevezési díja: 1300 Ft 

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

A túra távja: 45,5 km Szintemelkedése: 1265 m 

A túra szintideje: 11,5 óra 
A túra útvonala: Máriagyűd, túraállomás – Fájdalmas (P3, P körút) – Kálvária (P körút) – Siklós, 
útelágazó parkoló – turistautak elágazója, benzinkút (P-, P+) – Máriagyűd, túraállomás (S-). – 
Szentkút (S-, S+) – Akasztó (S-) – Csukma-kereszt (P-) – turistautak elágazója, Vokány (K-, P-) – 
pincesor (Z-) – sziklás (S+, P3) – Máriagyűd, túraállomás (S-) – Máriagyűd, túraállomás. Turistautak 
elágazója (K-, K+) – Nagy-hegy (K-) - turistautak elágazója (K-, Z-) – Csarnóta (Z-) – Túrony, templom 
(S-) – turistautak elágazója, Bisse alatt (Z-, S+). - Turistautak elágazója (Z-, K+) - turistautak elágazója 
(K-, K+) – Máriagyűd, közösségi ház (P-, S+) – Máriagyűd túraállomás (S-) 

Az ellenőrző pontok 
érintési sorrendje, 
megnevezése: 

Rajt: Máriagyűd, túraállomás 1. Fájdalmas 2. Kálvária 3. Siklós 4. 
turistautak elágazója, benzinkút 5. Máriagyűd, túraállomás. 6. Szentkút 7. 
Akasztó 8. Csukma-kereszt 9. turistautak elágazója, Vokány 10. pincesor 
11. sziklás 12. Máriagyűd, túraállomás 13. útjelzőtábla 14. Nagy-hegy 15. 
turistautak elágazója (K-, Z-). 16. Túrony, templom 17. turistautak 
elágazója, Bisse alatt 18. turistautak elágazója (Z-, K +) 19. turistautak 
elágazója (K-, K +) 20. Máriagyűd, közösségi ház. Cél: Máriagyűd, 
túraállomás. 

Az ellenőrző pontok 
fajtája: 

rajt: személyzettel 1. ellenőrző bója (ikszelős) 2. ellenőrző bója (ikszelős) 3. 
személyzettel. 4. ellenőrző bója (ikszelős) 5. személyzettel 6. személyzettel. 
7. ellenőrző bója (ikszelős) 8. személyzettel 9. személyzettel 10. 
személyzettel 11. ellenőrző bója (ikszelős) 12. személyzettel 13. 
személyzettel 14. személyzettel 15. ellenőrző bója (ikszelős) 16. 
személyzettel 17. személyzettel 18. személyzettel 19. ellenőrző bója 
(ikszelős) 20. ellenőrző bója (ikszelős). Cél: személyzettel. 

Egyéb információk: 

Az ellenőrzőpont nyitva tartások 4-6 km/h menetsebességre van 
kiszámolva, aki gyorsabban szeretne haladni előzetesen jelezve, 
megteheti! Ebben az esetben 7.30-kor rajtolhat! Autóval parkolni a 
templom körüli parkolókban lehet! A túra útvonalán korlátlan vízvételi 
lehetőség: Máriagyűdön és a Szentkútnál! Korlátozottan: Csukma-kereszt, 
Pincesor, útjelzőtábla, Nagy-hegy! Ha általunk kínált italokat szeretnéd 
fogyasztani poharat, hozz magaddal! 

Ajánlva: 
Csak tapasztalt túrázóknak! Azoknak, akik már több, legalább 40 km-s, vagy 
az fölötti távot teljesítettek! 



 


