
   
 

VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG, AJKAI KÓRHÁZ SPORTEGYESÜLET, 

 KISLŐDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

FÖLD NAPJA KUTYÁVAL A BAKONYBA TELJESÍTMÉNYTÚRA  

Módosított időponttal 2021.06.05.(szombat)   

KISLŐD-ÚRKÚT-KISLŐD 

I.MEGKÖZELÍTÉS:  

 Menetrendszerinti autóbusszal Ajka és Veszprém felől a 8-as úti megállóig, vagy a faluközpontig. 

 Közúton: 8. számú főközlekedési útról a 79.km szelvényben lévő leágazáson  

 Parkolás: A település utcáin és az iskola udvarában helyi rendezők segítségével 

II. RÉSZVÉTEL:  

Érvényes veszettség oltással rendelkező kutyával pórázon.  (Nem jól szocializált ebek szájkosárral és 

pórázon vezetve!) 

Nevezési díj:1100 Ft családok esetén + 200Ft/db kitűző) Kislődi lakosoknak nem kell fizetni! 

(Kedvezmény MTSZ tag, TTT tag, Magyar Turista Kártya 100Ft) 

III. INDÍTÁS: 2021.04.24-én, 9-11 óráig Helyszín: Kislőd Általános Iskola sportpálya 

A részvevők ellenőrző lappal, térkép segítségével kijelölt útvonalon érintik az ellenőrző pontokat, ahol 

igazolást kapnak. (ivóvíz, jutalom falat a kutyáknak). A kóddal jelölt érintési pontoknál önállóan jelölnek. 
IV: ÚTVONAL: Kislőd iskolai sportpálya mellett a Patak utcán a K+ jelzésig majd a települési táblától jobbra 

szekérúton (szalagozás) a patakon lévő gázlóig.  (1. állomás) Áthaladás a vasúti sorompón és derékszögben balra 

fordulva átkelés a kis hídon és a K+ jelzésen tovább az Országos Kék túra jelzésen (OKT) a kalandparkig (2. 

állomás) onnan OKT jelzésen a Güszi pihenőig. (3. állomás) majd kissé jobbra fordulva tovább az OKT jelzésen 

Úrkút, Csárda-hegyi őskarszt bejáratáig (4. állomás). Innen kell visszafordulni az OKT jelzésen az istállók mögötti 

felső vezetékig. Itt balra kell kitérni a tanösvény útvonalára. Követve a táblákat csökkenő sorrendben. (5. állomás) 

A Sobri Jóska Kalandpark mögött jobbra haladva újra az 2. állomást (6. ellenőrző állomás) érinteni. A Torna-patak 

hídján áthaladva az OKT jelzésen egyenesen, a falu tábláját elérve vissza lehet jutni a faluba. (Közút, haladás a bal 

oldalon) Rajt=Cél 

Távolság 17 km, szintidő: 5 óra (Figyelem: Ebbe a pihenő idő nem számit bele!) 

V: DÍJAZÁS: A gazdának kitűző és a kutyájának emléklap 

A túrán mindenki saját felelősségére indul. Baleset vagy bármely rendkívüli körülmény esetén értesítse a 

rendezőséget. Hirtelen bekövetkező humán egészségkárosodás esetén hívja közvetlenül a 104-es számon a 

mentőket. A verseny rendezők és az ügyeletes állatorvos telefonszámát a verseny kezdetén az indítókartonon találja 

meg. Kérjük, hogy figyeljen a környezet tisztaságára. Szemetet, állati ürüléket becsomagolva helyezze el az 

állomásokon lévő szemétledobóba. 

VI: LÁTNIVALÓK, INFORMÁCIÓK: 

KISLŐDÖN - Barokk templom, egyháztörténeti gyűjtemény, kálvária és temetőkápolna 

Vegyesbolt, Kiskocsma, Euro Family Élelmiszer és friss kávé, Takaros Vendéglő (italok) 

KISLŐD-BÁNYA-TELEP: Sobri Jóska Kalandpark és vendéglő 

     
 

AJKA.2021.01.20.  Mag Éva    Harkai Ferenc 

    VMTSZ ügyvezető elnök   VMTSZ alelnök 

    +36-702525697  

 

 

KÉRJÜK AZ ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK LAKOSAIT, HOGY HÁZIÁLLATAIKAT EZEN A NAPON 

FOKOZOTT FIGYERELEMMEL ZÁRJÁK BE! LEGYENEK TÜRELEMMEL A TÚRÁN RÉSZTVEVŐ KUTYÁK 

ÉS GAZDÁIKKAL SZEMBEN.   
 


