
 

  
 
 

Öreg Kőrössy gyalogos teljesítménytúra 

 

Időpont:  2020. november 08., vasárnap 

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

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

A túra napján 07:30 – 11:00 óra között a túraközpontban lehet nevezni. Szakaszos nevezés és 

indulás: 08:00-09:00, vagy 09:00-10:00, vagy 10:00-11:00 között. 28 km-es távra csak 08:00-

09:00 között lehetséges az indulás, mivel a túraközpont 16:00-kor zár. A távok teljesítéséhez a 

túrázók térképet és kezdőcsomagot vehetnek át a nevezéssel egy időben.  

FONTOS: A fordítópontokon nincs frissítés. Az egész frissítést a rajtcsomag tartalmazza majd.  

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

áthaladást a rendezőkkel igazoltatni kell a rajtszámon. A túra központja a leghosszabb szintidőt 

figyelembe véve 16:00 órakor zár. 

- 28 km-es táv: Öreg Kőrössy Halászcsárda, Sárgánál Tisza töltésre fel bal kéz felé, majd jobbra a 
töltésen egyenesen végig Algyőig, Algyő Nagyközség Önkormányzatánál a töltésről balra 
lefordulni, Algyői Tájház - Kastélykert u 42. /ellenőrző, fordító pont/ fordítás - majd ugyanezen 
az útvonalon vissza a túraközpontba. 

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

fordítás, majd az eddig megtett útvonalon vissza a túraközpontba. 

- 6 km-es táv: a 28 km-es táv útvonalán a Tápéi buszfordulóig /ellenőrző állomás/, itt fordítás, 

majd az eddig megtett útvonalon vissza a túraközpontba. 

Frissítés: Túraközpontban: rajtcsomag, mely tartalmaz: gyümölcsöt, péksüteményt, vizet. A 

túraközpontban és az Algyői Tájháznál forró tea.  

Maszk használata a túra teljes időtartama alatt kötelező. 
 

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: 1.500 Ft – portal.szegedsport.hu (kortól függetlenül, gyermek és 

felnőtt egyaránt), helyszíni nevezés: 1.500 Ft, virtuális nevezés: 1.000 Ft.  

Virtuális verseny: A túra teljesíthető virtuálisan is, ha úgy döntesz, hogy most nem szeretnél 

fizikálisan ott lenni velünk. Nevezési díj: 1.000 Ft. Nevezés: portal.szegedsport.hu  

https://portal.szegedsport.hu/


 

  
 
 

Teljesítsd a 6, 12 vagy a 28 km-es távot bárhol 11.07 és 11.08. között. Vasárnap 18:00 óráig 

küldd el nekünk a fittfamily@szegedsport.hu e-mail címre egy alkalmazás, vagy térkép 

segítségével a lefutott távot, a nevedet, és a vásárlás egyedi azonosítóját (ami a visszaigazoló 

e-mail-ben található) és kapsz tőlünk egy névre szóló oklevelet e-mailben.  

Geocaching: Az Öreg Kőrössy Teljesítménytúra közben egy geocaching láda van, az 

Olajmező sarkán. (GCOSAR) 

Rendező: Szegedi Sport és Fürdők Kft. 

A program a Fitt Family rendezvénysorozat része. www.fittfamily.hu  

További információk: 

A Sziki teljesítménytúrával kapcsolatosan amennyiben további kérdései lennének a Szervezőhöz 

a Szerevező alábbi elérhetőségein érdeklődhet és weboldalán további információkat találhat. 

tel.: + 36 62 549 979, e-mail: info@szegedsport.hu, weblap: www.szegedsport.hu 
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A teljesítménytúra Részvételi Szabályzata 

I. Általános rendelkezések 

1. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy a Szegedi Sport és Fürdők Kft. (a 

továbbiakban „Szervező”) által szervezett gyalogos teljesítménytúra kiírását mindenben 

megismerte, az abban foglalt szabályokat – és jelen részvételi szabályzatban foglaltakat - 

tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.  

 

18 éven aluli, kiskorú Résztvevő kizárólag a törvényes képviselője beleegyezésével, és a 

törvényes képviselője által aláírt regisztrációs lappal vehet részt a túrán. A regisztrációs lap 

tartalmazza, hogy a Szervező által szervezett túra kiírását mindenben megismerte, az abban 

foglalt szabályokat tudomásul vette. A törvényes képviselőnek/szülőnek nyilatkoznia kell arról, 

hogy a gyermeknek betegsége nincs, amely a mozgásban akadályozná, vagy a szabad 

természetben veszélyt jelentene számára.  

Amennyiben a gyermeknek állandó gyógyszerre van szüksége (pl. asztma-spray, inzulin, stb.), 

azt a túra során is magánál tartja, és erről a túra előtt a Szervezőt tájékoztatja. A szülői 

nyilatkozat rögzíti, hogy a gyermek a szülő felelősségére vesz részt és a Szervezőnek nem 

feladata a gyermek fegyelmezése vagy a többi résztvevőtől eltérő bánásmód biztosítása. Szülő 

aláírásával elfogadottnak tekinti, hogy amennyiben gyermeke a túrán tanúsított magaviselete 

nem összeegyeztethető a túrán elvárt viselkedéssel, úgy a Szervező a kísérővel együtt kizárhatja 

a túra folytatásából, s ezért utólag semmiféle anyagi felelősséggel nem tartozik.  

 

A törvényes képviselői/szülői nyilatkozat tartalmazza továbbá, hogy kiskorú 

gyermeke/gyermekei (18 évnél fiatalabb) kizárólagos felügyeletét a rendezvény teljes 

időtartama alatt a szülő biztosítani köteles. Az eseménnyel összefüggő bármilyen balesetért a 

Szervező (Szegedi Sport és Fürdők Kft.) felelősségét a jogszabályok által megengedett 

legteljesebb körben kizárja, és kártérítésre nem kötelezi). Szülői felelősségvállalási 

nyilatkozat a Szervezőtől kérhető. 

 

2. Szervező rendezvényein a Résztvevő köteles a hatályos szabályokat betartani, különösen 

a kiválasztott túraútvonalon a kiválasztott gyalogos teljesítménytúra útvonalát követve.  

 

A teljesítménytúrán való részvétel teljes időtartama alatt maszk használata kötelező. A 

maszk rendelkezésre állásáról a túrán résztvevő, kiskorú esetében a törvényes képviselő 

köteles gondoskodni. 

 

A túraútvonal biztosítással, a szabályok fenntartása mellett zajlanak. Résztvevő köteles a 

Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani! 

 



 

  
 
 

3. A regisztrációval a Résztvevő kijelenti, hogy az általa kiválasztott táv megtételére 

edzettséggel bír és annak teljesítéséhez alkalmas egészségügyi állapotban van, szívérrendszeri 

megbetegedésben nem szenved. 

 

4. Az teljesítménytúrán a Résztvevő saját felelősségére vehet részt. Az eseménnyel 

összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért, továbbá a 

helyszínre hozott személyes vagyontárgyakért a Szervező felelősségét a jogszabályok által 

megengedett legteljesebb körben kizárja, kártérítésre nem kötelezhető. 

 

5. A Szervező jogosult arra és a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő 

egészségügyi állapotban lévő és a nem megfelelő viselkedést tanúsító indulókat bármely 

időpontban kizárja a gyalogos teljesítménytúráról. 

 

6. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az alábbi kérdések közül bármelyikre 

igennel válaszol, a rendezvényen nem jogosult részt venni. 

 

• Volt-e bármilyen heveny megbetegedése az elmúlt 2 héten?  
• Van-e 37,5 oC fölötti láza?  
• Van-e köhögése jelenleg?  
• Fáj-e a torka jelenleg?  
• Érzékelt-e szaglás vagy ízérzés vesztést?  
• Volt-e kapcsolatban az elmúlt két hétben olyan személlyel, akinek a fenti panaszai 
voltak?  
• Járt-e az elmúlt 2 hétben olyan területen, amely magas rizikójú a COVID-19 betegségre?  
• Dolgozik-e idősotthonban, vagy egészségügyben, ahol COVID-19 fertőzötteket vagy légúti 
betegségben szenvedőket látnak el?  
• Volt-e kapcsolatban az elmúlt két hétben olyan személlyel, akinek igazolt COVID-19 
betegsége volt?  
• Az Önnel egy háztartásban élők között volt-e van-e COVID-19 fertőzött/beteg, vagy 
észlel-e bárki COVID-19-re jellemző tüneteket (láz, köhögés, torokfájás, szaglás vagy ízérzés 
vesztés)?  
 
7. Résztvevő a balesetek elkerülése végett a rajtnál türelmet tanúsít, a gyalogos 

teljesítménytúra során saját és mások testi épségét nem veszélyezteti. 

 

8. Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. 

 

9. Rendezvényünk kutyabarát. A résztvevők vállalják felelősséget kutyájuk viselkedéséért, 

és betartják a kutyatartókra vonatkozó általános szabályokat (pl. kutyapiszok összeszedése). A 

résztvevő kutyájával kizárólag póráz segítségével vehet részt a túrán és akkor, ha egészséges, 

megfelelő szociális viselkedést mutat, rendelkezik veszettség elleni kötelező éves oltással. Ha a 

kutya hajlamos agresszív viselkedésre, szájkosár viselése ajánlott.  

A kutya és mások testi épségéért a Résztvevő vállalja a felelősséget. A túra folyamán a kutya 

igényeinek ellátása a Résztvevő feladata.  



 

  
 
 

II. Adatvédelem 

10. Résztvevő a regisztrációs lap aláírásával egyértelműen és kifejezetten kijelenti, hogy a 

Szervező vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte.  

 

III. Részvételi Szabályzat érvényessége 

11. Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen 

Szabályzatot bármikor megváltoztassa, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a 

www.szegedsport.hu oldalon. 

 

Szeged, 2020. 10. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szegedsport.hu/

