
  

Tavaszi hajtás 

kerékpáros teljesítménytúra 

 

Időpont: 2018. április 15., vasárnap 

 

Túraközpont: Fekete István Általános Iskola, Szeged, Gera S. u. 

 

Megközelíthető a belvárosból a Szabadkai úti kerékpáros úton, a Műjégpályát követően 500 

méterre balra nyíló utcából. 

 

Távok/szintidők: mini: 20km /2 óra  közép: 45km /3,5 óra     nagy: 70 km /5 óra 

 

Útvonal: mini táv / Fekete István Általános Iskola - Postás u. - Apatini u. - Sipos I. u. - 

Terehalmi út, kerékpáros út – Szentmihály, Kapisztrán út, kerékpáros út – Röszke, Szent Antal 

tér, FORDÍTÓ – fordítás után vissza ugyanezen az útvonalon a túraközpontba. 

Középső táv/ mint a mini táv útvonala Röszke, Szent Antal térig, utána Röszke, Felszabadulás 

u. a határ felé - határ előtti körforgalom – Mórahalom, Városi Piac, Szentháromság tér 2., 

FORDÍTÓ –fordítás után ugyanezen az útvonalon vissza a túraközpontba. 

Nagy táv/ mint a középső táv útvonala Mórahalom, Városi Piacig – utána vissza 

körforgalomba, majd tovább egyenesen, Mórahalom, Szegedi út kerékpáros útja Ásotthalom 

felé – Ásotthalom, Királyhalmi u., - Szent István tér, FRISSÍTŐ állomás - Köztársaság út - 

Kissori út – Mórahalom – jobbra, Röszkei út – balra, Kölcsey utca, kerékpáros út - határ előtti 

körforgalom - Röszke, Szent Antal tér – Szentmihály, kerékpáros út – Terehalmi út, kerékpáros 

út - Sipos I. u. - Apatini u. - Postás u. - Fekete István Általános Iskola.  

 

Nevezés: 08:30 – 10:00 óra között a Fekete István Általános Iskolában /Szeged, Gera S. u./. 

A nevezést követően folyamatos rajt, egyenkénti indulással. 

 

A túra leírása: mindhárom táv útvonala váltakozva kerékpáros- és közutakon halad. Ahol van 

kerékpáros út, ott azon kell kerékpározni. Mindhárom táv talaja jó és közepesen jó minőségű 

aszfaltozott út, városi kerékpárral is eredményesen teljesíthetők a távok. A nevezéskor átvett 

rajtszámot biztosítótűvel a felsőtesten lévő ruházatra kell rögzíteni, melyre a rendezők felírják 

a rajt időpontját. A nevezéskor kézhez kapott térképen a rendezvény ideje alatt szolgálatot 

teljesítő mozgó műszaki ügyelet telefonszáma található. A távokat szintidőn belül teljesíteni 

kell. 

A túra folyamán a KRESZ szabályait betartva kell haladni! 

Fejvédő és láthatósági mellény használata ajánlott. 
 

Minden huszadik szintidőn belül célba érkező nevező 

Decathlon ajándékdíjazásban részesül! 

 

Nevezési díj: 2000-ben és utána születettek 1.000 Ft, többiek 1.500 Ft 

 

Szolgáltatások: Röszke, Mórahalom és Ásotthalom önkormányzatainak, ill. a Decathlon, 

Magyarvíz Kft. jóvoltából az ellenőrző állomásokon és a célban frissítés.  

 

Rendező: Szegedi Sport és Fürdők kft.  

 

Információ: tel.: 62 549 979, e- mail: info@szegedsport.hu, www.szegedsport.hu 
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