ÚTVONALLEÍRÁS K20
Az első ellenőrzőpontig: (Résztáv: 5,8 km, jelzés: Z) Teljesítménytúránk rajtjától jobbra
kanyarodva a Martinovics utcán haladunk a Vésztői útig, ahol ugyancsak jobbra tartunk, majd
balra egy villanyoszlop mellet a Z- jelzést követve menjünk be a földútra. Ezen haladva rövidesen
egy útkereszteződéshez érünk, ahol egyenesen menjünk tovább, elmellőzve a Madármegfgyelő
tornyot. Tovább megyünk a Körgátig, azon jobbra, a lőtér után balra le a gátról és egy
állatenyésztő telep érintésével elérjük a László-zugi csatornát. Átmegyünk a “hídon”, jobbra
fordulunk, a csatornát követve találjuk a Boldisháti (1.sz.) Ellenőrzőpontot.

A 2 pontig (résztáv:1,62 km; összesen:7,42 km; jelzés: P körút)
A gáton kialakítot kerékpárúton jobbra tartva, érintve a Petőf emlékművet, áthaladva a hídon
elérjük a Ketős-Körös jobboldali hídfőjénél, a “Százszorszép Pihenőben” felállítot (2.sz.)
Ellenőrzőpontot. (Le kell menni!)

A 3 pontig (résztáv: 4,2km; összesen: 11,62 km; jelzés: P körút)
A 20 km-s táv résztvevői it visszafordulnak. Visszamenve a hídon, a gáton balra folytatódik a
túra, a piros körút jelzést követve. Elhalad a Nagy-zugnál lévő szivatyútelep és a Körös lefűződöt
holtága mellet. Innen kb. 600 m megtétele után a sorompónál a gátról lefutó szekérútra térünk, az
500 m-re levő erdősávot keresztezve jobb, majd bal kanyar után elérjük a Nagy- zug nevű holtág
nádasát (melyet korábban fentebbről a gátról csodálhatunk meg) és egy jobb kanyar mentén a 3.
sz. ellenőrző ponthoz jutunk.

A 4-ik pontig (résztáv: 4,2 km; összesen:15,82km; jelzés: P+, Z-)
A pont után az út átér a PË jelzésre és a holtágat követve átmegy a Szetyénesi csatorna hídján és
600 m megtétele után eléri a Z - jelzést. Ezen balra fordulunk, Keresztezzük a Békés-Mezőberényi
főcsatornát, ahol balra folytatjuk túránkat. A jelzést fgyelmesen (!) követve teljesítménytúránk
4.sz. ellenőrző pontjához a Laposi kertekhez érünk. A pont eggyel korábbi “kapun” van, mint
tavaly!

A célig (résztáv: 1,65km; összesen: 17,5km; jelzés: Z-)
Az utolsó frissítést követően nemsokára kiérünk a kertekből. Feltűnik előtünk az 1880-ban épült
Körgát, amely a Körös áradásaitól védte a települést. Ezen átkelve Mezőberény szélső házait
pillanthatjuk meg. A Z- jelzést követve hamarosan beérünk túránk célállomására a Piknik Parkba,
ahol meleg étel és üdítő vár.

