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Garmin Mókus kör / 25 km – 590 m D+
Az útvonalon 7 db QR kódnál kell megadnod a “Futó azonosítót” a sikeres teljesítéshez.

1. QR kód: RAJT

(a Szépjuhászné Büfé oldalsó nagy üvegén a RAJT feliratú kódot kell
beolvasni. Vigyázz, mert ott van mellette a CÉL is, az majd csak a végén kell)

A rajtot követően haladj a P+ turistajelzésen, kelj át a zebrán a Budakeszi úton, és fuss tovább a
vadaspark előtti kis parkolóig. A S+ és K+ jelzések több helyen felülreprezentáltak, ezek is a pontra
visznek.

2. QR kód: VADASPARK (2 km)
Ahogy a sorompó után a parkolóba érsz, veled szemben áll az erdő fohásza tábla, aminek a hátoldalán
van a QR kód. (Ha ezzel bármi történne, a sorompó melletti erdészeti kerékpáros tájékoztató tábla
hátulján szintén szerepel a kód).

A kód beolvasása után a P+ jelzésen haladj, amíg 4,2 km-nél a P- jelzést el nem éred. Ezen indulj tovább
balra, a lovas karámok kerítését követve. A P- jelzésen éred el a következő pontot.

3. QR kód: KECSKE-HÁT FELÉ (5,4 km)
A piros jelzésen megteszel 150 métert a Cserkésztáborhoz vezető aszfaltúton, majd jobbra visszafordít
a jelzés az erdő felé. Itt 100 méter kaptató után, egymással szemben két villanyoszlopon is megtalálható
a kód.
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A kód beolvasása után kövesd tovább a P- jelzést Nagykovácsiig. A faluba érve a patak hídján átkelve
fordulj balra a Kolozsvár térre, majd innen a Templon közön át érd el a Tisza István teret, ahol a
következő kód vár.

4. QR kód: NAGYKOVÁCSI (10,7 km)
A téren, a buszforduló melletti zárt kerékpártároló tetején, belülről, középtájon találod meg a QR kódot.
Ptkód a két mozgássérült parkoló egyik táblájának hátoldalán.

Innen jelzést kell váltanod, menj tovább a Z- jelzésen, majd 11,9-nél (kereszt az út mentén) válts a
viszonylag rosszul jelzett ZT (Sisakvirág tanösvény) jelzésre. Ez hamarosan együtt fut a jobban jelzett
Z3 jelzéssel, ami egészen a Budai-hegység csúcsig, a Nagy-Kopasz tetején található Csergezán Pál
kilátóig visz
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5. QR kód: NAGY-KOPASZ (15 km)
A kilátó legfelső szintjén, a lépcsővel pont szemben találod a kódot, rögtön, ahogy felérsz a lépcsőn. (a
pót kód a lépcsőn felérve balra, térdmagasságban)

A kilátót elhagyva folytasd az utad a Z3 jelzésen, amíg 15,8 km-nél el nem éred a P3 jelzést. Fordulj rá a
P3-ra, majd 17,3 km-től K+, végül 18, 2-től S+ (egy darabig együtt halad a K+- jelzéssel). A sárga kereszt
jelzésen éred el majd a következő QR kódot.

6. QR kód: VADKERÍTÉS (21,1 km)
Vigyázz, ne a vadlétránál keresd a kódot, onnan menj még tovább addig, amíg a következő kerítés
MELLÉ nem érsz. A kód a kerítés oszlopára került, ahogy leérsz a S+ jelzésen a kerítéshez (itt torkollik
be a SO jelzés), a turistajeleket tartalmazó fa mellé. A pót pont néhány kerítésoszloppal lejjebb.

A kerítés mellett menj tovább lefelé a S+ jelzésen, majd tovább ezen, amíg a Budakeszi úton ismét
átkelve a P+ jelzésen el nem futsz a célig.

7. QR kód: CÉL
A RAJT kódja mellett, az ablak másik sarkában :) Gratulálunk <3
VÍZVÉTELI LEHETŐSÉG:
Ahogy beérsz Nagykovácsiba, az Erdő utcában fogsz lefutni a központ felé, ott találsz kék kutat a patak
előtt. Nagykovácsiból kifelé futva, az utolsó házakat a Tompa Mihály utcánál hagyod el, aminek az
útvonal közelebb eső végénél szintén van kút, kb. 100 m kitérővel eléred. www.kozkutak.hu
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