
 

 

 
 

Decathlon - Öreg Kőrössy teljesítménytúra  
 

Időpont:  2016. november 5., szombat 

Túraközpont:  Öreg Kőrössy Halászcsárda, 6723 Szeged, Sárga Üdülőtelep 262. 

 GPS koordináták: East 200 10' 56” North 460 15' 21” 
 

Távok, nevezés: 28 km /szintidő: 7 óra, 12 km /szintidő: 4 óra, 6 km /szintidő: 2 óra 

A túra napján 07:30 – 09:00 óra között a túraközpontban lehet nevezni. A távok teljesítését a nevezést 

követően azonnal, legkésőbb 09:00 óráig lehet megkezdeni. A távok teljesítéséhez a túrázók térképet 

vehetnek át a nevezéssel egy időben. 
 

Túra leírása: a túra útvonala sík területen a Tisza töltésen halad. A rajtnál, a célban, valamint az 

ellenőrző pontokon történő áthaladást a rendezőkkel igazoltatni kell a rajtszámon. A túra központja a 

leghosszabb szintidőt figyelembe véve 16:00 órakor zár. 
 

- 28 km-es táv: Öreg Kőrössy Halászcsárda, Tisza töltésre fel bal kéz felé, majd jobbra a töltésen 

egyenesen végig Algyőig, Algyő Nagyközség Önkormányzatánál a töltésről balra lefordulni, Géza utcán, 

Búvár utcán és a Sport utcán egyenesen végig, Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, Algyő, Sport u. 5. 

/ellenőrző, fordító pont/ FORDÍTÁS - majd ugyanezen az útvonalon vissza a túraközpontba. 
 

- 12 km-es táv: a 28 km-es táv útvonalán a 43-as út Móra Ferenc hídjáig /ellenőrző pont/, itt fordítás, 

majd az eddig megtett útvonalon vissza a túraközpontba. 
 

- 6 km-es táv: a 28 km-es táv útvonalán a Tápai buszfordulóig /ellenőrző állomás/, itt fordítás, majd az 

eddig megtett útvonalon vissza a túraközpontba. 
 

Frissítés: minden fordító pontnál, ill. a 28 km-es távon indulók az Algyői Faluház és Könyvtár 

felajánlásaként forró teát és süteményt kapnak a fordítóban. 
 

Minden huszadik szintidőn belül célba érkező nevező Decathlon ajándékdíjazásban részesül.  
 

Sorsolás: Azon résztvevők, akik az alábbi hat rendezvény közül legalább négy /ebben a Decathlon – Érj 

át! távúszásnak szerepelnie kell/ rendezvényen részt vettek 

Decathlon – Sziki teljesítménytúra, 

Decathlon – Tavaszi hajtás kerékpáros teljesítménytúra, 

Decathlon – Homokháti kerekezés kerékpáros teljesítménytúra, 

Decathlon – Érj át! távúszás, 

Decathlon – Határ menti tekerés kerékpáros teljesítménytúra, 

Decathlon – Öreg Kőrössy teljesítménytúra 

és sikeresen, szintidőn belül teljesítették a távokat sorsoláson vesznek részt. 

A sorsolás időpontja: 2016. november 5-én 16:00 óra a Decathlon – Öreg Kőrössy teljesítménytúra 

központja. A sorsoláson való részvétel feltétele a személyes jelenlét! 

A szabadidős rendezvénysorozat névadó támogatója a Decathlon által felajánlott 1 db 150.000 Ft-os 

kerékpár, valamint további 10 db Decathlon ajándékcsomag és pólók kerülnek kisorsolásra. 
 

Az Öreg Kőrössy Halászcsárda felajánlása: a résztvevők a rajtszám bemutatását követően 1200 Ft-os 

egységáron fogyaszthatnak el egy adag filézett pontyhalászlét ásványvízzel. 
 

Parkolás: Kérjük, hogy a túrára érkezők gépkocsival a Felső Tisza-parton parkoljanak le!!! és 

gyalogosan közelítsék meg az Öreg Kőrössy Halászcsárdában kialakított túraközpontot. 
 

Nevezési díj: 1998-ban és utána születettek 800 Ft, többiek 1000 Ft 
 

Rendező: Szegedi Sport és Fürdők Kft. 

További információk: tel.: + 36 62 549 979, e-mail: info@szegedsport.hu, web lap: www.szegedsport.hu 
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