
Öreg Kőrössy gyalogos teljesítménytúra 
 

Időpont:       2019. november 03., 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 – 09:00 óra között a túraközpontban lehet nevezni. A távok teljesítését a nevezést 
követően azonnal, legkésőbb 09:00 óráig lehet megkezdeni. A távok teljesítéséhez a túrázók térképet 
vehetnek át a nevezéssel egy időben. 
 

Túra leírása: a túra útvonala sík területen a Tisza töltésen halad. 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. 
 

- 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: minden fordító pontnál, ill. a 28 km-es távon indulók a Gyevikult Nkft. felajánlásaként forró 

teát és süteményt kapnak a fordítóban. 
 

Minden huszadik szintidőn belül célba érkező nevező Decathlon ajándékdíjazásban részesül.  
 

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: 1000 Ft – portal.szegedsport.hu (kortól függetlenül, gyermek és felnőtt egyaránt) - 
hamarosan indul 
a helyszíni nevezés 2001-ben és utána születettek részére 1200 Ft, a többi nevező részére 1500 Ft. 
 
Rendező: Szegedi Sport és Fürdők Kft. 
További információk: tel.: + 36 62 549 979, e-mail: info@szegedsport.hu,  
weblap: www.szegedsport.hu 
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