
 

 
Szegedi Sport és Fürdők Kft. létesítményei 

Kihívás Napja 
2019. május 29. szerda 

 
 

Városi Sportuszoda 
 
6726 Szeged, Temesvári krt. 33. 
www.szegedsport.hu 
info@szegedsport.hu 
+36 20 409 2425 
05:30-14:15-ig, sávokról érdeklődni telefonon 
 
Programok: úszás, vízilabda 

 
Városi Sportcsarnok 
 
6726 Szeged, Temesvári krt. 33. 
www.szegedsport.hu 
info@szegedsport.hu 
+36 20 409 2425 
07:00-09:00, előzetes regisztráció szükséges 
 
Programok: kosárlabda, kézilabda 
 

Kisstadion 
 
6726 Szeged, Derkovits fasor 1-3 
www.szegedsport.hu 
info@szegedsport.hu 
+36 20 409 2425 
06:00-16:00, foglalás telefonon 
 
Programok: labdarúgás, kosárlabda, lábtenisz 
 

Városi Stadion  
 
6723 Szeged, Felső Tisza-part 1-3. 

 

www.szegedsport.hu 
info@szegedsport.hu 
+36 20 453 2677 
7:00-13:30, foglalás telefonon 
 
Programok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás  
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Városi Sportcsarnok, Konditerem és BOSU center 
 
6726 Szeged, Temesvári krt. 33. 
www.szegedsport.hu 
info@szegedsport.hu 
+36 20 494 5455 
06:00-22:00 
 
Programok: nyílt nap, egész nap térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást, konzultáció 
és tanácsadás szakképzett edzőinkkel, étrend-kiegészítők kóstolása, 
BOSU próba edzések: 16:00-17:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00 
 

Fitt Family program 
 
A Fitt Family rendezvénysorozat következő állomása. Ezen a napon sportoljatok, mozogjatok 
bármit, vegyetek részt bármilyen órán és bárhol. A feladat csak annyi, hogy mindezt 
mérjétek le valamilyen okos eszközzel. Legyen ez akár egy okosóra, okostelefon, alkalmazás 
vagy egy konditermi gép. Screen shut-oljátok, vagy fényképezzétek ki a végeredményt, ezt 
pedig töltsétek fel a FittFamily Szeged csoportba, és tiétek a pont. Részletek: 
www.szegedsport.hu 
 
 

NKM Szeged Vízisport Egyesület 
 
Helyszín: Vízitelep, Cím: 6723 Szeged, Felső Tisza-part 4. 
Tel/fax.: 62-541 694 
www.szegedive.hu 
e-mail: petrovicsk@t-online.hu 
 
 
Program: 
9.00 Közös bemelegítő gimnasztika 15 percben (max. létszám 300 fő) 
9.15 – től folyamatosan 19.00 óráig végezhető sportlehetőségek szabad téren: 

• strandröplabda 1 db pályán 

• lábtenisz 1 db pályán vagy streetball 4 db pályán vagy kispályás foci 1 db 
pályán (sportgumi borítású 17 m x 36 m) 

• foci füves 50 m x 30 m pályán 

• sárkányhajó 3 db /kezdőknek és haladóknak/ (20 fő legénységgel + 1 dobos; a 
kormányost az egyesület biztosítja) 

• kenuzás (PC-4 túrahajó /kezdőknek/ 4 db, PC-3 túrahajó 2 db /kezdőknek/ ) 

• kajakozás (túrakajak két személyes 4 db /kezdőknek/; PK-1 és PK-2 kajakok 
/haladóknak/; versenykajakok próba lehetősége 

9.15 – folyamatosan 19.00 óráig végezhető sportlehetőségek teremben (rossz idő esetén): 

• evezős ergométer 6 db 

• spinning 12 db 

• kondicionáló terem különböző gépekkel, súlyzókkal felszerelve (egyidejűleg 
kb. 30-40 fő használatára) 

• rossz idő esetén, sátorban labdajátékok, gimnasztika 
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Szeged Box Club 
 

Szeged, Temesvári körút 33. 
Újszegedi Sportcsarnok 
20-as edzőterem 
Érdeklődni lehet: +36 20/583-3818 
szegedboxclub@freemail.hu 
www.szegedboxclub.hu 
 
Gyermek edzés (fiúknak és lányoknak is): 15:30-17:00 
Felnőtt edzés (fiúknak és lányoknak is): 17:00-19:00 

 
 

 

SZEOL SC 
 

Felső Tisza-parti Stadion és Kisstadion  
16:30-18:00 
Érdeklődi lehet: +36 70/375-1004 
halkopal@gmail.com 

 
 

 

Tuti korcsolyázó Közhasznú SE 
 
Újszegedi Liget, 15:00-17:00 
info@tutikori.hu 
Érdeklődi lehet: Tutrai Tamás +36 20/543-8536 
 

 
 

Szegedi Korcsolyázó Egyesület 
 

Újszegedi Liget, 15:30-17:00 
szke1997@gmail.com 
Érdeklődni lehet: Lajtos Szandra +36 30/207-2520 
 

 
 

Szegedi Sárkányhajó Egyesület 
 
Szeged, Újszeged, Partfürdő – Közép kikötő sor 1-3. 
tel.: +36-70/454-6494 
e-mail: szegedi.sarkanyhajo@gmail.com 
www.szegedisarkanyhajo.hu 
 
Sárkányhajózás 10:00-17:00 óra között 20 fő legénységgel, a kormányost az egyesület 
biztosítja. 
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