
 

 

 

Tavaszi hajtás 

kerékpáros teljesítménytúra 
Időpont: 2019. április 14., 

vasárnap 
 

Túraközpont: Szeged, Fekete István Általános Iskola, Postás utca 1-3. Megközelíthető a belvárosból a Szabadkai úti 
kerékpáros úton, a Városi Műjégpályát követően második balra nyíló utcából, Gera Sándor utcából.  

 
Távok, nevezés:  
8 km /nincs szintidő/ 20 km /szintidő 2 óra/ 45 km /szintidő 3,5 óra/  
70 km/szintidő 5 óra/ 
Nevezni előzetesen itt., vagy a rendezvény napján 8.00 - 10.00 óra között a túraközpontban. A túra megkezdésére 
folyamtosan van lehetőség (nincs közös rajt). A távok teljesítését a lehető leghamarabb meg kell kezdeni, a szintidők 
figyelembevételével, és úgy, hogy a túraközpont 15.00 órakor zár. A távok teljesítéséhez a túrázók térképet vehetnek át 
a nevezéssel egy időben. A távot ezenkívül a túrajelölések és a rendezők instrukciói alapján kell végrehajtani.  

 
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 a felsőtesten lévő ruházatra kell rögzíteni, melyre a rendezők 
felírják az indulás és az érkezés időpontját. A rajtnál, a célban, valamint az ellenőrző pontokon történő áthaladást a 
rendezőkkel igazoltatni kell a rajtszámon. A túra folyamán A HATÁLYOS KRESZ SZABÁLYAIT BETARTVA KELL HALADNI! 
Fejvédő használata erősen ajánlott, láthatósági mellény viselése lakott területen kívül kötelező.  

 
Útvonal:  
Mini táv – 8km / Fekete István Általános Iskola - Postás u. - Apatini u. - Sipos I. u. - Terehalmi út, kerékpáros út – 
Szentmihály kerékpárút végén FORDÍTÓ – fordítás után vissza ugyanezen az útvonalon a túraközpontba. Mini táv, 
kizárólag fordítópont, frissítés a túraközpontban müzliszelet, víz, a táv megtételét követően. Szintidő nincs, de a táv 
fordítója 12:00-kor bezár.  
 
Kis táv - 20km /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. Frissítés Röszkén: sós ropi, víz, izotóniás ital. Frissítési lehetőség: kizárólag a 20 km -es táv 
indulói számára +a túraközpontban müzliszelt, víz. A frissítőpont 14:00-kor zár. Szintidő 2 óra.  

 
Középső táv – 45km /mint a mini táv útvonala Röszke, Szent Antal térig, utána Röszke, Felszabadulás u. a határ felé - 
határ előtti körforgalom – Bivalyrezervátumon át - Mórahalom, Kölcsey utcai Labdarúgó Létesítmény, FORDÍTÓ –fordítás 
után ugyanezen az útvonalon vissza a túraközpontba. Frissítés Mórahalomnál: víz, müzliszelet. Frissítési lehetőség: 
kizárólag a 45 km-es táv indulói számára + a túraközpontban szintén müzliszelet, víz. A frissítőpont 13:30-kor zár. Szintidő 
3,5 óra. 

 
Nagy táv – 70km /mint a középső táv útvonala Mórahalom, Kölcsey utcai Labdarúgó Létesítményig – utána tovább 
Ásotthalom felé, Kissori út – Köztársaság u. - Ásotthalom, Királyhalmi u., - Szent István tér, FRISSÍTŐ állomás - Köztársaság 
út - Kissori út – Mórahalom, 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. Frissítés 
Ásotthalomnál: víz, izotóniás víz, banán. Frissítési lehetőség: kizárólag a 70 km-es táv indulói számára + a túraközpontban 
müzliszelet, víz. A frissítőpont 13:00-kor zár. Szintidő 5 óra.  

 
A szintidőn belül célba érkezők oklevelet kapnak. Továbbá minden huszadik szintidőn belül célba érkező Decathlon 
ajándékdíjazásban részesül. Az új regisztrált Fitt Family tagok, garantált szegedsportos ajándékot kapnak. Továbbá 
minden Fitt Familybe regisztrált versenyző, akinek a pontgyűjtő füzetében szerepel a tavaszi hajtás matricája, és ezt 
annak bemutatásával bizonyítja, 50%-os kedvezményt kap családtagonként a Sziki Majálisra.  

 
Frissítés: mindenki számára a túraközpontnál, illetve azon táv fordítójánál, amelyikbe nevezett,  és amely a 

rajtszámán megjelölésre került. 

https://forms.gle/gsz67KrnfATAUdTw8


 

 

 
 
 
 
 

Nevezési díj: Előnevezetteknek 1.000 Ft., helyszínen 1.500 Ft. Mindkét összeg megtérítésé re a helyszínen van 
lehetőség, kizárólag készpénzben.  

 
Röszke, Mórahalom és Ásotthalom önkormányzatainak, ill. a Decathlon, Magyarvíz Kft. és a Diétacentrum jóvoltából az 

ellenőrző állomásokon és a célban frissítés. 
A szegedbike jóvoltából mozgó kerékpárszervízt biztosítunk a rendezvény ideje alatt, illetve teszt kerékpárok kipróbálására is 

lehetőség nyílik.  
 

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