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BIKEaway Viadukt kör - Kroki táv
18,7 km - D+ 200 m
Készen állsz? 😊
Teljesítés:
A teljesítés az útvonalon csak kerékpárral megengedett és a QR kódos rendszerünk használatával
lehetséges. A rendszer hibás használatából adódó problémákért kizárólag az indulók felelősek. A
teljesítés az érvényes nevezést követően lehetséges, a QR kódok megfelelő sorrendben történő
leolvasásával. Minden QR kódnál a rendszerbe fel kell vinned a 6 jegyű “futóazonosítód”, amely alapján
a rendszer beazonosít, rögzíti az adott pont érintését. A pontok a következők:

RAJT / CÉL: Törökbálint,
Tuttobici kerékpárbolt
(2045 Törökbálint, Szabadság tér 22.)
1. QR kód: A bejárati ajtón bal oldalon találod a rajt kódot.
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2. QR kód: VIADUKT ellenőrző pont:
A viadukt távolabbi végén van a kód. Mikor átérsz a túlsó végére, rögtön az aszfaltcsík és a fém
borítás határánál van a kód jobbkéz felől a korláton. /pótkódot 10 méterrel feljebb, a bal oldalon
a lépcsőlejáró mellett találsz/

3. QR kód: A CÉL kód a rajt mellett, ugyanazon az üvegen, csak a jobb oldalon vár.
Az útvonal:
Az útvonal letölthető és gps-szel rendelkező eszközön (pl. Garmin kerékpáros eszközök/órák), vagy
okostelefonon (pl. az ingyenes Locus Map appban) bármikor követhető. Ehhez a gpx fájl töltsd le a
weboldalunkról. https://www.runaway.hu/bikeaway
Az útvonal a Tuttobici kerékpárüzlettől indul, és az első 2,5 km-en a település utcáin halad. Szabadság
tér - Nyár utca - József Attila utca - Madách Imre utca - Jókai Mór utca - itt balra kell fordulni, átbringázni
a felüljárón az autópálya felett - Köztársaság tér - Széles utca egészen a legvégéig. Itt fordulsz rá balra a
kerékpárútra, ami a BuBa része (Budapest - Balaton kerékpárút). A feladatod innetől csak annyi, hogy a
kerékpárutat követve haladj a Biatorbágyi viaduktig. Ennek a túlsó oldalán van az ellenőrzőpont a fent
leírt helyszínen. Az útvonal visszafelé pontosan ugyanez.
Érem átvétele:
Az érmedet két helyen is átveheted, választhatsz, melyiket szeretnéd.
1. TuttoBici kerékpárbolt, itt az érem mellé kapsz egy 10% kedvezményt vásárláskor az üzletben
(kiegészítőkre és szolgáltatásra, kerékpárra nem vonatkozik)
2. Witzl cukrászda (Törökbálint, Szabadság tér 25, 2045, szemben a rajttal) Itt az érem mellé kapsz
egy szelet sütit ásványvízzel / limonádéval vagy két gombóc fagylaltot és ásványvizet / limonádét.
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