
 

Öreg Kőrössy Teljesítménytúra 

Szervező: Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) 

Időpont:   2022. október 22. (szombat) 

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

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

Nevezés: 2022. szeptember 21-től 2022. október 19. 12:00 óráig online a portal.szegedsport.hu oldalon, 

vagy a túra napján 07:30 – 10:00 óra között személyesen a túraközpontban van lehetőség a nevezésre. Az 

előnevezés igazolását vagy a személyes, helyszíni nevezést követően rajtszámokat kapnak a résztvevők. Az 

indulás folyamatos, a távok teljesítését a rajtszámok átvételét követően bármikor meg lehet kezdeni a 

szintidők és a túraközpont zárási időpontjának figyelembevételével. A túraközpont 16:00 órakor zár. 

A távok teljesítéséhez a túrázók térképet vehetnek át az előnevezés igazolását/helyszíni nevezést követően.  

Túra leírása: a túra útvonala sík területen a Tisza töltésen halad. A rajtnál és a célban történő áthaladáskor 

a rendezőkkel igazoltatni kell a rajtszámon. A túra központja a leghosszabb szintidőt figyelembe véve 16:00 

órakor zár. 

- 6 km-es táv: a 28 km-es táv útvonalán a Tápéi buszfordulóig /fordító állomás/, itt fordítás, majd az eddig 

megtett útvonalon vissza a túraközpontba. 

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

az eddig megtett útvonalon vissza a túraközpontba. 

- 28 km-es táv: Ö reg Ko ro ssy Hala szcsa rda, Sa rga na l Tisza to lte sre fel bal ke z fele , majd jobbra a to lte sen 
egyenesen ve gig Algyo ig, Algyo  Nagyko zse g Ö nkorma nyzata na l a to lte sro l balra lefordulni, Algyo i Ta jha z - 
Kaste lykert u 42. /elleno rzo , fordí to  pont/ fordí ta s - majd ugyanezen az u tvonalon vissza a tu rako zpontba. 

 
Frissítés: A távok fordítópontjain a túrázók frissítésben részesülnek. Tekintettel arra, hogy rendezvény 

műanyagmentes, kérjük, hogy mindenki hozzon magával kulacsot, poharat!  

A fordítópontokon frissítés: víz, gyümölcs, müzli, pogácsa, a túraközpontban meleg tea. 

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:  
Előnevezés esetén: 2.000 Ft. Előnevezésre a portal.szegedsport.hu oldalon van lehetőség. Előnevezésre 
2022. október 19. 12:00 óráig van lehetőség. 

Helyszíni nevezés esetén: 2.500 Ft 

Dolgozóknak és 4 éves kor alatt díjmentes 

További információk: szegedsport.hu e-mail: info@szegedsport.hu  
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