Patai Mátra 20
Túránk első 9 kilométerén a szalagozást kell követni. Az iskolából
kiérve balra a Fő utcán indulunk el, majd a Patai Kis ABC mögötti Ady
Endre utcába kanyarodunk balra, majd a Bajcsy utcába jobbra,
azután közvetlen a Klapka utcába fordulunk jobbra. A patakon átkelve
a szalagozás mentén feljutunk a Kecske-kőre az 1. ellenőrzőponthoz.
Az úton ahol feljöttünk, ott megyünk vissza az elágazásig és ott jobbra
fordulva folytatjuk utunkat. Az utat követve leérünk az Szűcsi
országúthoz, amin balra kanyarodva, a város felé vesszük az irányt.
Elérjük újra a Fő utat, amit keresztezve egyenesen a Vári-úton
haladtunk tovább a pincék között kanyarogva. Egy rövid emelkedőt
leküzdve érünk fel a Várhegyre, ahol a 2. ellenőrzőpont található.
Az országzászlótól továbbra is a szalagozást követve, egy útjelzőtábla
mutatja a helyes irányt, amit követve kiérünk a műútra, amin balra
kanyarodva a szőlők között 2 km megtétele után elérünk a
3. ellenőrzőponthoz, a Diós-kúthoz.
A szalagozáson tovább haladva. Egyszer csak feltűnik a S jelzést.
Innen tovább balra, a S jelzésen haladunk az előttünk tornyosuló
Havas hegy csúcsára, ahol a 4. ellenőrzőpont található.
A S jelzésen tovább haladva elkezdjük az ereszkedést a Havasról. 2
km múlva meredeken érünk le egy völgybe, ahol az utolsó, azaz a
5. ellenőrzőpont van a Puskaporos-kútnál.
A szalagozást követjük Danka-patak medrében Gyöngyöspata felé. A
patakon átkelve, a szalagozás mentén érkezünk meg a pincékhez. Itt a
patak mellett az első hídon át, majd egy gyaloghídon tovább megyünk
fel a házak közé. Egy újabb kőhíd visz az Arany János utcára, ami a
Fő útba torkollik. Itt jobbra pedig a hídon átkelve beérünk a célba, az
iskolába.
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Rajtszám: _______ Rajtidő: ________ Célidő: _______
Figyelem!!!

Gyöngyöspata

A túra szintideje 8 óra!

7:00-10:00
Kecske-kő

Várhegy

Gyöngyöspata

Havas 3,3
Puskaporos-kút 2,1
6:10-11:10
Diós-kút

6:30-13:15
Puskaporos-kút

8:20-15:40

6:20-12:20

Gyöngyöspata

Havas

8:10-14:50
Gyöngyöspata

9:00-18:00

A – résztáv
B – össztáv
C – részszint
D – össz. szint
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