
 

 

 

 
Alapítva: 1955 

VÉRTES METEOR TERMÉSZETBARÁT SPORT EGYESÜLET 
8000. Székesfehérvár, Lehel utca 10. 
Bankszámla: 11736116-20003249-00000000 
Adószám: 19820909-1-07 
Honlap: www.vertesmeteor.hu, 

Közösségi oldalunk: www.facebook.com/vertes.meteorse 
E-mail: vertesmeteor@gmail.com  

 
 

 

„Vérteskozma 10/20/30”  
teljesítménytúra 2022. május 1-én 

 Gyere el, és hívd a barátaidat is! 
 

A távok két szakasz kivételével jelzett turista útvonalon haladnak. 
A jelzetlen szakaszt szalagozással jelöljük, az útvonalon adott időn belül kell végig menni. 

Induláskor a résztvevők térképet és ásványvizet, az egyes ellenőrző pontokon cukorkát, csokoládét kapnak 
Díjazás: Minden résztvevőnek kitűző és emléklap. 
Beérkezés után: ásványvíz, tea, zsíros/lekváros kenyér (poharat mindenki hozzon magával!) 
Megközelítés, parkolás: tömegközlekedéssel (Vérteskozmai elágazásig, onnan kb.4 km gyalogosan), illetve 
személygépkocsival. (A személygépkocsival érkezőket kérjük, hogy a falu előtti útdeltánál parkoljanak! 

 (GPS koordináta:47.449937, 18.439216) 
Bárki részt vehet teljesítménytúrán, nem kell tagnak lenned semmilyen egyesületnél. 

Indítás reggel 8.00-tól, zárás 18.00 órakor. 

A túrára nevezni online lehet, az alábbi linken: https://forms.office.com/r/cLzE46Yujs 

 
A nevezési díjak: 1 000,-Ft (10 km) - 1 500,- Ft (20 km) – 2 000,- Ft (30 km) 

A nevezési díjat a Vértes Meteor TSE számlájára kérjük utalni, számlaszám: 11736116-20003249-00000000. 
Nevezésed akkor lesz érvényes, ha 2022. április 28-ig (csütörtök) megérkezik a nevezési díj a megadott 

bankszámlára 
Az előnevezésnek rengeteg előnye van számotokra, és nekünk pedig igen nagy segítség lenne! 

 

Korlátozott számban lehet a helyszínen is nevezni, de ebben az esetben a nevezési díjak az alábbiak szerint 
változnak: 1 200,-Ft (10 km) - 1 700,- Ft (20 km) – 2 200,- Ft (30 km) 

 
10 km táv: (Indítás 8:00 -11:00) 
Vérteskozma Vértes Meteor turistaház- Máriakép - Németvölgyi út - Vérteskozma (VM TSE turistaház) 
 

20 km táv: (Indítás 8:00 -11:00) 
Vérteskozma Vértes Meteor turistaház - Máriakép - Németvölgyi út - Várgesztes - Mátyás kút - Új osztás -Heller 
árok - Kápolna völgy - Vérteskozma (VM TSE turistaház) 
 
30 km táv: (Indítás 8:00 -10:00) 
Vérteskozma Vértes Meteor turistaház - Máriakép - Németvölgyi út - Várgesztes - Mátyás kút - Körtvélyes (GEO 
torony) - Új osztás -Heller árok - Kápolna völgy - Vérteskozma (VM TSE turistaház) 

 

Székesfehérvár, 2022. március 15 

Varga János  
Vértes Meteor TSE elnök  

Telefon: 20-9469279 
e-mail: vertesmeteor@gmail.com 
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