8. alkalommal a győri vasutas természetjárók teljesítménytúráján,
a Pannonhalma és Ravazdi Róka túrákon
Még mindenkiben frissek az emlékek az április közepén betört erős hidegfront hatására
téliessé változott időjárásról, az erős metsző szélről, a hótól roskadozó és veszélyessé vált
erdőkről. Néhány nappal később már kedvező körülmények fogadták a túrára igyekvőket a
Sokoróban. Egyesületünk legnagyobb idei túranapján, az április 22-én megrendezett
Pannonhalma és Ravazdi Róka teljesítménytúrákon 602 elszánt túrázó vett részt! A
legnépszerűbb távok a Ravazdi Róka túrák voltak, melyeken a részvételi adatok így
alakultak: a 10-es távon 173, a 15-ös távon 136, a 20-as távon 134 túrázó indult.
A résztvevők a több mint 60 főből álló lelkes szervező csapatunkkal együtt újra
túraünnepet varázsoltak a Sokoróba! A nagy sikerű túrát, melyen idén már 7 féle
túraútvonal közül lehetett választani, 8. alkalommal rendezte meg egyesületünk.
A szervezők közül sokan már az előző napokban teljesítettek egy-egy távot. Megerősítésül
több helyen is szalagok és útba igazító feliratokat helyeztünk ki, melyek segítették a
túrázók haladását.
Több iskola csapata szülőkkel együtt vett részt a túrán és különböző távokra benevezve
teljesítették azokat. A töltéstavai iskolából 130-an, a győrzámolyiból 46-an jöttek el és a
túrázás élményén kívül szép serleggel indulhattak haza a távjuk teljesítése után.
Természetesen a felnőtt teljesítménytúrázók voltak többségben, de sokan családdal
gyalogolták végig az új Ravazdi Róka 10-es távot. Ezen az útvonalon a rókás táblácskákat
követhették a gyaloglók. A legnagyobb élményt pedig a remek kilátást nyújtó dombtetőn
magasodó vadászles meghódítása jelentette.
Természetesen a legtovább a 60 km-es távon beérkező 25 túrázóra vártunk, akik közül az
utolsók már sötétben érkeztek a célba.
Az ellenőrző pontokban szinte mindenhol kaptak valamit a résztvevők: többféle csoki,
nápolyi, müzli, ásványvíz és pezsgőtabletta várta a fáradókat. A célban a túrákon
megszokott lilahagymás „zsírosdeszkát”, lekváros kenyeret és süteményt kínáltunk, de
tombola sorsoláson is részt vehetett minden induló.
A Sokoróban is lehet élményeket szerezni: löszmélyutak rókalyukakkal, erdei
pihenőhelyek, kilátók, vadászházak és szép tájak tették emlékezetessé a túrát.
Főrendezőként köszönöm mindenkinek a részvételt és köszönet a rendező gárda
fáradhatatlan és lelkes munkájáért! Köszönjük a Ravazdi Erdészet segítségét és a
támogatók felajánlásait!
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