
           
     KM túra 2014 

                                                 részvételi feltételek 

A Szegedi Sport és Fürdők Kft.   „KM túra 2014”  elnevezéssel hét rendezvényből álló
szabadidős programsorozatot indít.   A sorozat résztvevői  azon személyek -  nemtől  és
életkortól függetlenül  -  akik az egyes rendezvényeken  nevezési lapot kitöltve, a nevezési
díjat megfizetve rajthoz állnak és teljesítik a kiválasztott távot.

A sorozat programja:

-  2014. március 1.       Sziki gyalogos teljesítménytúra
                                      távok:  mini/ 7 km,   kis/ 16 km,  nagy/ 27 km
                                    túraközpont: Szeged-Kiskundorozsma, Ács Géza Sportcsarnok  
                                       
-  2014. április 12.       Tavaszi hajtás / kerékpáros teljesítménytúra
                                    távok: mini/ 20 km,  kis / 45 km,  nagy/ 70 km
                                    túraközpont: Szeged, Fekete István Általános Iskola

-  2014. június 1.          Homokháti tekerés  / kerékpáros teljesítménytúra
                                     távok:  mini/ 15 km,  kis/ 40 km,  nagy/ 80 km
                                     túraközpont: Szegedi Olimpiai Központ, Szeged, Maty-ér 

-  2014. június 15.         Érj át! /  távúszás
                                      távok:  kis/ 2.000 m,  nagy/ 4.000 m
                                      helyszín: Szegedi Olimpiai Központ, Szeged, Maty-ér

-  2014. szeptember 6.  Határ menti tekerés / kerékpáros teljesítménytúra
                                     távok: kis/ 20 km,   nagy/ 55 km 
                                     túraközpont: Kossuth Lajos Általános Iskola, Szeged-Szőreg

-  2014. szeptember 28.  PICK utcai futófesztivál
                                         versenyközpont: Szeged, Dóm tér
 
-  2014. november 8.     Öreg Körössy gyalogos teljesítménytúra
                                        távok: mini/ 6 km, kis/ 12 km,  nagy/ 26 km
                                      túraközpont: Öreg Körössy halászcsárda, Szeged

Az egyes rendezvények részletes kiírása az eseményt megelőző három héttel kerül fel a
szegedsport.hu  honlapra.  Azon  résztvevők,   akik  a  hét   rendezvény  közül  legalább
hatot   /ebben  az  Érj  át!  távúszásnak   szerepelnie  kell/  sikeresen,  szintidőn  belül
teljesítenek 2014. november 8-án 14.00 órakor  az Öreg Körössy gyalogos teljesítménytúra
központjában sorsoláson vehetnek részt. A  részvételi feltételeknek  megfelelt, sorsoláson
személyesen jelen lévők között  a sorozat támogatói által biztosított ajándékokat sorsol ki
a rendező Szegedi Sport és Fürdők Kft.  Fődíj: 1db  két személy részére szóló külföldi
utazási utalvány a KM Tours utazási iroda felajánlásaként.
A program időpontjai változtatásának jogát fenntarja a Szegedi Sport és Fürdők Kft.


