
A túra neve: Tenkes teljesítménytúrák 

A túra időpontja: 2023. április 01. szombat 

A túra pótnapja: - 

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 – Maraton 

A túra fajtája: gyalogos nappali körtúra 

Az előzetes nevezési határidő lejárt!  
Nevezni lehet 2023. március 26. 24.00 óráig emailban. j.atika58@gmail.com 

Helyszíni fizetés, emelt díj!  
Nevezéshez kérjük megadni: név és születési idő (év.hó.nap.)  

Rajthely: Siklós – Máriagyűd, túraállomás 
A rajthely 
koordinátái: 

N45 52.729 – E18 16.350 

A rajt ideje: 7.00 tömegrajt, jelentkezés 6.30-tól. 
A túra nevezési 
díja: 

1500 Ft 2500 Ft 

Kedvezmények: 
A határidő lejárta után nincs kedvezmény! 100 Ft: MTSz tag, diák, 
nyugdíjas, Mecsek turista kártya. Csak egy kedvezmény vehető igénybe! 

A túra távja: 42,765 km Szintemelkedése: 1238 m 

A túra szintideje: 10,5 óra 
A túra útvonala: Máriagyűd, túraállomás – kerékpárút – Siklós – Máriagyűd, túraállomás – Szentkút – 
Akasztó – Csukma-kereszt – turistautak elágazója (kék sáv, piros sáv) –  pincesor – Máriagyűd, túraállomás –  
turistautak elágazója, útjelzőtábla (kék sáv, sárga sáv, kék háromszög) – Nagy-hegy – turistautak elágazója 
(kék sáv, zöld sáv) – Csarnóta – Túrony, Diósvölgyi ifjúsági tábor – lokátoros út, ösvényre – turistautak 
elágazója, útjelzőtábla (kék sáv, sárga sáv, kék háromszög) – turistautak elágazója (kék sáv, kék kereszt) – 
Máriagyűd, túraállomás.  

Az ellenőrző 
pontok érintési 
sorrendje, 
megnevezése: 

1. rajt: Máriagyűd, túraállomás 2. kerékpárút 3. Siklós 4. Máriagyűd, túraállomás 5. 
Szentkút 6. Akasztó 7. Csukma-kereszt 8. turistautak elágazója (kék sáv, piros sáv) 
9. pincesor 10. Máriagyűd, túraállomás 11. turistautak elágazója, útjelzőtábla (kék 
sáv, sárga sáv, kék háromszög) 12. Nagy-hegy 13. turistautak elágazója (kék sáv, 
zöld sáv) 14. Túrony, templom előtt 15. lokátoros útról, ösvényre 16. turistautak 
elágazója, útjelzőtábla (kék sáv, sárga sáv, kék háromszög) 17. turistautak 
elágazója (kék sáv, kék kereszt) 18. cél: Máriagyűd, túraállomás. 

Az ellenőrző 
pontok fajtája: 

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

Egyéb 
információk: 

Csak előzetes nevezéssel és fizetéssel! 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, Túrony ellenőrző pontokon! Ha általunk kínált italokat 
szeretnéd fogyasztani poharat, hozz magaddal! 

Ajánlva: 
Csak tapasztalt túrázóknak! Azoknak, akik már több, legalább 30 km fölötti távot 
teljesítettek! 
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