
 

 

 

XIX. Sziki teljesítménytúra 
 

Időpont: 2019. március 24., vasárnap 

 
Teljesíthető: gyalogosan, vagy futva /kutyabarát rendezvény/ 

 
Túraközpont: Szeged-Kiskundorozsma, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Negyvennyolcas utca 12. 

 
Távok, nevezés: 27 km /szintidő 7 óra; 16 km /szintidő 4 óra; 7 km /szintidő 2 óra. 
Nevezni lehet online (a linkre kattintva), vagy a túra napján 7.30 - 9.00 óra között a túraközpontban. A távok teljesítését 
a nevezést követően bármikor meg lehet kezdeni, a szintidők figyelembevételével, és úgy, hogy a túraközpont 16.00 
órakor zár. A távok teljesítéséhez a túrázók térképet vehetnek át a nevezéssel egy időben. 

 
Túra leírása: a túra talaja váltakozva aszfaltozott és szikes-homokos. Mindhárom táv szintemelkedése elhanyagolható. 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. A túra alatt a hatályos KRESZ SZABÁLYAIT SZIGO- 
RÚAN BETARTVA KELL KÖZLEKEDNI! 

 
– 27 km-es táv: Petőfi Sándor Művelődési Ház → jobbra, Széksósi u. → M5 autópálya felüljáró → Vereshomok u. → Sziki 
Vigadó /ellenőrző pont/ → jobbra, Subasa u. → a Subasa utca végén a kiskerteket elhagyva tovább a túrajelzést követve 
→ mintegy 3 km megtételét követően a kijelölt helyen, a túra útvonalát követve, a bordányi úton átkelve, a csárda 
irányába, büfékocsi /ellenőrző pont/→ a túrajelzést követve tovább, mintegy 3 km-t megtéve zsombói láperdőn 
keresztülhaladva → balra Zsombó, Szegedi u. →  folytatása Andrássy u. →  Mária tér, Római katolikus templom → jobbra 
Béke u. → mintegy 200 métert követően József Attila Közösségi Ház és Könyvtár udvara /ellenőrző pont/, itt FORDÍTÁS 
→  majd ugyanezen az útvonalon vissza a túraközpontba. 

 
– 16 km-es táv: a 27 km-es táv útvonalán a csárda irányába, Bordányi út mentén /ellenőrző pont / → itt 
FORDÍTÁS, majd az eddig megtett útvonalon vissza a túraközpontba. 

 
– 7 km-es táv: a 27 km-es táv útvonalán a Sziki Vigadóig /ellenőrző pont/ → itt FORDÍTÁS, majd az eddig megtett útvo- 
nalon vissza a túraközpontba. 

 
Frissítés: Az első fordulónál a Sziki Vigadóban ásványvíz, hagymás zsíros kenyér. Továbbá testszám felmutatásával és 1.200 
Ft/ fő befizetésével 1 tál étel, vagy 3.000 Ft/fő érték befizetésével svédasztalos korlátlan fogyasztás. A bordányi útnál lévő 
frissítő pontnál müzliszelet, ásványvíz. A hosszú táv fordítójában Zsombón, a József Attila Közösségi Ház és Könyvtárnál a 
helybéliek udvari  kemencében  sült  süteményekkel  és  teával  várják  a  túrázókat.  A célba  érkezéskor  müzliszelet  és 
ásványvíz. 

 
Előnevezés: (a linkre kattintva) 

2001-ben és utána születettek 800 Ft., 18 éven felülieknek 1.000 Ft. 
Helyszíni nevezés: 2001-ben és utána születettek 1.000 Ft, 18 éven felülieknek 1.200 Ft. 

Rendező: Szegedi Sport és Fürdők Kft, info@szegedsport.hu 
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