
„Másodszor is célba érünk!” Jótékonysági futás a 

koraszülöttekért 2022 

2022. május 15.  
 

PÁLYALEÍRÁS 

 

66 km terepfutás kevés aszfalttal, sok dombbal 

De ahol van felfelé, ott van lefelé is!       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZAKASZ 

 

TÁV LEÍRÁS MEGJEGYZÉS 

1. SZAKASZ: 

Zalaegerszeg 

Tesztpálya - 

Falumúzeum - Csácsi 

Iskola 

6 km - 5,5 km 

(össz 11,5km) 

Aszfalt, mentős felvezetés 

FONTOS, hogy ezen a 

szakaszon futó a 6:00 p/km-

es tempót tudja tartani, mert 

az útvonal rendőri 

biztosítása miatt egyben 

kellene maradni a 

csapatnak. A 

Falumúzeumban (6 km 

után) van lehetséges 

váltópont. Amelyik csapat 

úgy érzi nyugodtan válthat 

egy friss futóra, aki a 

következő szakaszon 

(5,5km) továbbra is tudja 

tartani a 6:00 p/km tempót. 

Mentőt nem lehet meg előzni! 

Aszfalt 95%-ban 

Vasúti kereszteződés a parkerdő előtt 

– Fokozott óvatosság! 

 

2. SZAKASZ: Csácsi 

Iskola-Nemesapáti 

központ  

10,2 km  

(össz 21,7km) 

Erős emelkedő, majd erősen 

lejtő erdei út, 

majd újabb emelkedő, a 

végén egy hosszabb 

aszfaltos szakasszal 

A szakasz első harmadában van 

vízvételi lehetőség karos közkútról 

Vasúti kereszteződés a községhez 

vezető aszfaltúton - Fokozott 

óvatosság! 

3. SZAKASZ   

Nemesapáti-Gyűrűs 

6,3 km                 

(össz 28 km) 

Erdő-mező, kisebb 

emelkedőkkel 

Nagyon szép erdőn megy keresztül az 

út, Gyűrűs felett előfordulhatnak a 

szőlőhegyen extra frissítő pontok a 

hegy kedves lakóitól       

4. SZAKASZ Gyűrűs 

- Kallósd 

 

8,5 km  

(össz 36,5 km) 

Erős emelkedővel kezdődik, 

majd erdei mezei utak 

 

 

Kallósd szimbóluma a közel 800 

éves árpád-kori kerektemplom. 

Az 1260 körül épült kerektemplom, 

vagy más néven rotunda román 

stílusú, de gótikus részformákat is 

tartalmaz. A templom egyike azoknak 

a kerektemplomoknak 

Magyarországon, amik jó állapotban 

maradtak meg. Ennek köszönhetően 

nemcsak helyi, de országos szinten is 

ritkaságnak számít.  



5. SZAKASZ Kallósd -

Zala Spring Golf Resort  

8,5 km  

(össz. 45 km) 

A falu után két 

erősebb emelkedő, 

majd erdei út 

komoly 

szintemelkedés 

nélkül 

 

Kallósd szimbóluma a közel 800 

éves árpád-kori kerektemplom. 

 

6. SZAKASZ      

Zala Spring Golf Resort 

- Nemesbük faluház 

6,6 km  

(össz 51,6 km) 

Az eleje sík aszfalt, a 

kocsma után földút, 

erős emelkedővel 

Kék közkút a kereszteződésnél 

jobbra, + kocsma       

Nemesbük büszkesége a két 

boltíven nyugvó, többször 

átépített kőhíd, amely a település 

két felét köti össze. Történeti 

érdekesség, hogy a Pécsi 

Levéltárban őrzött dokumentumok 

tanúsága szerint lakóinak száma a 

középkorban több száz évig 

meghaladta a körzet legnagyobb 

városa, Keszthely lakosainak a 

számát. 

7. SZAKASZ Nemesbük 

faluház - Egregyi 

templom Öreg Harang 

5,4 km  

(össz 57 km)  

Kevés aszfalt, enyhe 

emelkedő a templom 

előtt, polgármesteri 

hivatalnál balra, 

majd erdei út 

A Balaton környékének egyik 

legszebb Árpád-kori emléke az 

egykori Egregy falu temetőjében 

álló római katolikus templom. 

Valószínűleg 1230 körül épült a 

kőtemplom, amelyet az oklevelek 

csak 1341-ben említenek először, 

ebben az időben Alexandriai Szent 

Katalin volt a védőszentje. 

  

 

8. SZAKASZ 

Egregy Öreg Harang – 

Hévíz Polgármesteri 

hivatal 

3,1 km  

(össz 60,1 km) 

Sík, végig aszfalt   

 

9. SZAKASZ 

Hévízi Polgármesteri 

Hivatal -71-es út 

kereszteződése  

(Új köztemető, 

Keszthely)  

3,1 km  

(össz. 63,2 km) 

 

 

 

 

Kerékpárút, enyhén 

emelkedő 

szakaszokkal, végig 

aszfalt 

 

 

 

 

 

 

10. SZAKASZ 

71-es út kereszteződése  

(Új köztemető, 

Keszthely) - Keszthely 

Fő tér 

2,4 km 

(össz:65,6 km) 

Sík, illetve enyhén 

lejtős aszfaltos 

szakasz 

A keszthelyi Festetics-kastély a 

18. század közepétől 200 éven 

keresztül Magyarország egyik 

legjelentősebb grófi, majd hercegi 

családjának, a Festetics családnak 

az otthona volt. Ma Helikon 

Kastély néven muzeális 

intézményként működik. 

*Terepcipő javasolt. 


