
KM túra 2010

SZIKI GYALOGOS TELJESÍTMÉNYTÚRA

Időpont: 2010. március 13. szombat

Túraközpont: Szeged-Kiskundorozsma, Orczy István Általános Iskola sportcsarnoka, Brassói u.

Megközelíthető autóbusszal a Honvéd térről induló 36 és 36Y és a Mars térről induló 75 és 75Y 
járatokkal a Kiskundorozsmai templomnál történő leszállással. A templomtól a Széksósi úton kétszáz 
métert haladva a balra nyíló Brassói utcában található a sportcsarnok.

Távok:  7.5 km /szintidő 2 óra;  15 km /szintidő 4 óra;  28 km /szintidő 7 óra 

Nevezés: a túra napján 7.30 - 9.00 óra között a túraközpontban. A nevezést követően azonnal, 
folyamatosan 9.00 óráig lehet megkezdeni a távok teljesítését. A túraközpont a leghosszabb szintidőt 
figyelembe véve 16.00 órakor zár.

Túra jelzése: mindhárom táv útvonalán, fehér alapon ZÖLD vízszintes vonal turistajelzést követve
kell haladni. A jelzések legalább 3-400 méterenként fákon, kerítéseken, távvezetékek tartó
fémszerkezeteken, faoszlopokon találhatók.

Útvonalak leírása:

7.5 km -es táv/ Orczy Sportcsarnok - jobbra Brassói u. - balra Széksósi u. - M5 autópálya felüljárója -
Vereshomok u. - Csókafészek fogadó / ellenörző pont/, FORDÍTÁS, majd ugyanezen az útvonalon
vissza a túraközpontba.

15 km -es táv/ Orczy Sportcsarnok - jobbra Brassói u. - balra Széksósi u. - M5 autópálya felüljárója -
Vereshomok u. - Csókafészek fogadó - jobbra Subasa u. - a Subasa utca végén a kiskerteket elhagyva
tovább, a jelzést követve - mintegy 3 km megtételét követően a túra útvonalán segítő rendezők utasítását 
követve a bordányi úton átkelve,  Kulipintyó csárda  /ellenőrző pont/, FORDÍTÁS, majd vissza
ugyanezen az útvonalon a túraközpontba.

28 km -es táv/ Orczy Sportcsarnok - jobbra Brassói u. - balra Széksósi u. - M5 autópálya felüljárója -
Vereshomok u. - Csókafészek fogadó - jobbra Subasa u. - a Subasa utca végén a kiskerteket elhagyva
tovább, a jelzést követve - mintegy 3 km megtételét követően a túra útvonalán segítő rendezők utasítását 
követve a bordányi úton átkelve Kulipintyó csárda - rendezők iránymutatása alapján mintegy 2.5 km-t 
megtéve Zsombói láperdő - erdőn keresztülhaladva Zsombó, Rózsa Sándor csárda – balra, Szegedi u. - 
folytatása a Felszabadulás u. - végén 160.sz. Stüszi vadász borozó /ellenőrző pont/, FORDÍTÁS, majd
ugyanezen az útvonalon vissza.

Frissítés: a 15 és 28 km-es táv fordítójában, a Rózsa Sándor csárdában és a Célban.

Nevezési díj: '92-ben és később születetteknek 400 Ft, '91-ben és előtte születetteknek 600 Ft.  

Rendezők: Szegedi Sport és Fürdők Kft.  

Információ: tel.: 62/ 549 979, honlap: www.szegedsport.hu, e-mail: sportig@szegedsport.hu


