


TRASEUL TUREI CICLISTE BÁNFFY K60/70

Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke), sala de nunți (START) – Călata (Nagykalota) – 
Mărgău (Meregyó) – Scrind-Frăsinet (Szkrind) – Răchițele (Havasrekettye) (PC 4) – Casca-
da Răchițele (Vălul Miresei) (PC 5) – Răchițele (Havasrekettye) – Săcuieu (Székelyjó) (PC 6)

Bánff y K60: Săcuieu (Székelyjó) (PC 6) – Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 7) – Sâncraiu 
(Kalotaszentkirály-Zentelke), sala de nunți (SOSIRE).

Bánff y K70: Săcuieu (Székelyjó) (PC 6) – Bologa (Sebesvár) (PC 7a) – Morlaca (Marótlaka) 
– Brăișoru (Malomszeg) – Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke), sala de nunți (SOSIRE).

Caracteristicile turelor K60 K70
Lungime traseu (km) 58,47 69,84
Barem (ore) 5 5
Diferență de nivel pozitivă totală (m) 974 885
Diferență de nivel negativă totală (m) 976 884
Difi cultate medie medie

Traseul este aproape în întregime pe asfalt, cu următoarele excepții:
– ultimul 1 km al drumului către PC de la Cascada Răchițele este drum pietruit;
– de la drumul Săcuieu (Székelyjó) – Alunișu (Magyarókereke) până la Lacul Horaiței, pe 

distanța de cca 1,5 km, traseul urmează un drum de pământ cu iarbă, de calitate bună.

Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke), sala de nunți (START) – 
Răchițele (Havasrekettye) (PC 4) (21,18 km)

După preluarea pachetului de start pornim spre dreapta pe malul Călatei, apoi virăm la 
dreapta pe str. Bisericii (Templom u.), trecem lângă școală și lângă biserica reformată.
O luăm la stânga, ne deplasăm spre sud pe Calea Bisericii (Templom útja), trecem pe lângă 
baza sportivă, apoi virăm la dreapta pe DN 1R (B-12a). Traversăm satul Călata (Nagykalota), 
trecem pe lângă drumul lateral către Văleni (Magyarvalkó) și Mănăstireni (Magyargyerőmo-
nostor) (B-12), apoi după doar 1 km virăm la dreapta pe DJ 108C către Mărgău (Meregyó) 
– Răchițele (Havasrekettye) – Padiș (B-13). Trecem prin Buteni (Kalotabökény), apoi prin 
Mărgău (Meregyó), pedalăm în total 11,6 km până la intersecția de la Scrind-Frăsinet
(Szkrind), de unde se poate merge și către Săcuieu (Székelyjó) (B-14). Mergem mai departe 
pe DJ 108C și după 5,54 km parcurși ajungem la Răchițele (Havasrekettyére) și ne oprim la 
barul Corana (Răchițele nr. 455), în dreptul drumului către cascadă. Aici este primul punct 
de control pentru participanții turei K60/70, PC 4.
Răchițele (Havasrekettye) (PC 4) – Cascada Răchițele (Vălul Miresei) (PC 5) (5,27 km)

Trecem podul și pornim în ușoară urcare în valea pârâului Stanciului și ajungem la splen-
dida cascadă, în mare parte pe asfalt, iar pe ultimul km pe un drum pietros. În foișorul din 
apropierea cascadei se găsește PC 5.

Cascada Răchițele (Vălul Miresei) (PC5) – Săcuieu (Székelyjó) (PC 6) (18,97 km)
După ce am admirat cascada, pornim înapoi, coborâm până în Răchițele și după trecerea 

podului virăm la stânga către Scrind-Frăsinet. Parcurgem 5,54 km până la drumul lateral 
DJ 103H către Săcuieu (Székelyjó) (B-14). Aici o luăm la stânga. După parcurgerea a 8,16 km 
intrăm în comună și ajungem la PC 6, amenajat pe terasa din fața micului magazin situat la 
parterul unei case cu etaj (nr. 181B), pe partea stângă a drumului.

De aici participanții pot să aleagă după plac traseul K60 sau K70:
• K60 spre Alunișu (Magyarókereke) și Lacul Horaiței (Kőhegy tava),
• K70 spre Bologa (Sebesvár).
K60: Săcuieu (Székelyjó) (PC 6) – Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 7) (5,47 km)

Pornim mai departe pe DJ 103H către Bologa (Sebesvár). Pedalăm 630 m și la intersecția 
din centrul satului (B-09) o luăm la dreapta pe DJ 103J către Alunișu (Magyarókereke).

Pe drumul asfaltat îngust, dar de bună calitate urcăm 160 m pe o distanță de 2,5 km, după 
care coborâm o pantă pe o distanță de cca 900 m, apoi o luăm la dreapta pe un drum de pă-
mânt (B-10), pe care ne continuăm deplasarea urmărind marcajele.

Trecem pe lângă lacul mai mic, temporar, iar după doar 1,5 km de drumul județean ajun-
gem la punctul de control amenajat sub pavilionul EKE de pe malul Lacului Horaiței, ali-
mentat de un izvor.

K60: Lacul Horaiței (Kőhegy tava) (PC 7) – Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke), 
sala de nunți (SOSIRE) (7,48 km)

Ne continuăm deplasarea pe drumul de pământ care ocolește lacul spre est și ajungem pe 
un drum asfaltat șerpuitor. Acesta ne duce la comuna din vale. Pedalăm 6,28 km până ajun-
gem la o bifurcație la marginea satului (B-11). Drumul macadam din stânga duce către cen-
trul satului. Recomandăm drumul asfaltat din dreapta, care coboară lângă pârâul Valea lui 
Băl (Tölgy-patak), unde parcurgem fermecătoarea stradă Bácsmege și apoi o luăm pe str. 
Bisericii (Templom u.) până la biserica reformată.

Lângă biserică, pe străduța din stânga (Kiszely szoros) coborâm către școală, apoi virăm 
la stânga pe malul râului Călata și ajungem la SOSIRE, la sala de nunți de lângă micul pod 
peste pârâul Valea lui Băl.

K70: Săcuieu (Székelyjó) (PC 6) – Bologa (Sebesvár) (PC 7a) (9,22 km)
Pornim mai departe pe DJ 103H către Bologa (Sebesvár). În centrul satului ajungem la 

bifurcația către Alunișu (Magyarókereke) (B-09), mergem mai departe înainte. De la bifur-
cație rulăm cca 8 km în ușoară pantă până în satul Bologa (Sebesvár). Un indicator (B-44) ne 
invită să o luăm la dreapta și să vizităm moara de apă, veche de peste 200 de ani.

Moara se afl ă în proprietatea familiei de 5 generații. Aici se măcinau toate tipurile de cerea-
le, clienții veneau chiar și din Huedin și Sâncraiu. Clienții așteptau și 2-3 zile în curtea morii 
până le venea rândul. Înainte de 1989  se întâmpla să se aducă griș la măcinat, când nu se găsea 
făină albă. Moara a funcționat încontinuu până în urmă cu 10 ani, de atunci cererea s-a redus 
și de 4 ani moara nu a mai fost pornită deloc. Proprietarii au renovat și întrețin moara din 
forțele proprii, până în prezent nu au primit ajutor din partea comunei. Moara poate fi  vizitată 
liber, proprietarul oferă și explicații. Rugăm vizitatorii ca în măsura posibilităților să contri buie 
cu o mică sumă la costurile de întreținere (donație recomandată: 5-10 lei).

Revenim pe șosea, mai parcurgem 750 m și ajungem la punctul de control, amenajat la 
începutul drumului forestier care duce către Cetatea Bologa. Putem lăsa aici bicicletele și 
putem vizita ruinele cetății construite în secolul XIV și distruse de armata austriacă la înce-
putul secolului XVIII. Reabilitarea cetății a fost fi nalizată în 2021.
K70: Bologa (Sebesvár) (PC 7a) – Sâncraiu (Kalotaszentkirály-Zentelke), sala de nunți 

(SOSIRE)(15,20 km)
Pornim mai departe pe drumul județean către șoseaua DN1/E60 și calea ferată. Parcur-

gem 1,6 km și, după o curbă strânsă spre dreapta, imediat înainte de trecerea peste calea fe-
rată, o luăm la dreapta pe un drum îngust (B-45). Acesta începe cu un urcuș abrupt, apoi se 
întinde paralel cu calea ferată și cu Crișul Repede. Părăsim satul și de deplasăm pe un drum 
îngust, dar asfaltat, de calitate excelentă. După 1,74 km ajungem la confl uența râurilor Crișul 
Repede și Călata (B-46). Merită să facem câțiva pași peste câmp și să aruncăm o privire.

De aici, pe o distanță de cca 5,46 km mergem de-a lungul râului Călata, trecem peste un 
pod și ajungem la Morlaca, pe drum asfaltat. După traversarea satului urcăm un mic deal și 
ajungem la o bifurcație (B-47), unde o luăm spre dreapta, către Brăișoru (Malomszeg). Mai 
avem de parcurs 6,39 km până la Sâncraiu (Kalotaszentkirály). Traversăm satul Brăișoru; la 
capătul satului, pe partea stângă, găsim un izvor amenajat, apoi trecem pe lângă heleștee.

Ajungând la Sâncraiu, intrăm până în centrul satului, în Piață, unde virăm spre stânga. 
Trecem pe lângă Căminul cultural și mergem mai departe pe strada principală. Înainte de 
podul Călatei o luăm la dreapta, trecem micul pod peste pârâul Valea lui Băl și am ajuns la 
SOSIREA amenajată la sala de nunți, pe partea dreaptă a străzii.

B C D E F G H
RAJT / START
8:30 – 9:30

Kalotaszentkirály-Zentelke
Sâncraiu

58,47 21,18 582 406 179 229

4. EP/PC/CP
9:45 – 11:30

Havasrekettye
21,18 37,29 5,27 811 168 1 168

5. EP/PC/CP
10:00 – 12:30

Rekiceli-vízesés
Waterfall

26,45 32,02 18,97 979 71 426 -357

6. EP/PC/CP
10:30 – 13:30

Székelyjó
45,42 13,05 5,47 622 273 70 202

7. EP/PC/CP
11:00 – 15:00 Lake

50,89 7,58 7,58 824 57 299 -242

CÉL / SOSIRE / FINISH
11:30 – 16:00

Kalotaszentkirály-Zentelke
Sâncraiu

58,47 582

Kerékpáros Bicycle  – 60

B C D E F G H
RAJT / START
8:30 – 9:30

Kalotaszentkirály-Zentelke
Sâncraiu

69,84 21,18 582 406 179 229

4. EP/PC/CP
9:45 – 11:30

Havasrekettye
21,18 48,66 5,27 811 168 1 168

5. EP/PC/CP
10:00 – 12:30

Rekiceli-vízesés
Waterfall

26,45 43,39 18,97 979 71 426 -357

6. EP/PC/CP
10:30 – 13:30

Székelyjó
45,42 24,42 9,22 622 34 128 -91

7a. EP/PC/CP
11:00 – 14:30

Sebesvár
54,64 15,20 15,20 531 204 150 51

CÉL / SOSIRE / FINISH
11:30 – 16:00

Kalotaszentkirály-Zentelke
Sâncraiu

69,84 582

Kerékpáros Bicycle  – 70


