
9. Tiszai Sportnapok 2011. Augusztus 19-21.  
A verseny rendezője:  

Csongrád Város Önkormányzata 6640 Csongrád, Kossuth tér. 7.  
Telefon:63/571 900 Fax: 63/ 571-901 honlap: www.csongrad.hu 

 

Augusztus 19. péntek  
Dél-alföldi Mediterrán Félmaraton Utcai futófesztivál 

 
Távok:    

 Maratonka: 450 méter (4-10 éves gyerekeknek) Rajt: 17.15 óra  
Maraton méterek: 1700 méter (kezdőknek, kocogóknak): Rajt: 17.30 óra 

Minimaraton:  7 000 méter Rajt: 18.00 óra 
 Félmaraton: 21 000 méter Rajt: 18.00 (szintidő 2:30) 

 
Versenyközpont:  Csongrád Városi Gyógy és Strandfürdő. Csongrád, Dob utca 2.  

Rajt és cél: Csongrád, Fő utca - Dob utca kereszteződése  
Útvonal 

A verseny a város legszebb központi részein (Fő utca, Kossuth tér, Belváros, Tisza gát, 
Fa-híd, Zsilip utca) közúton, és kerékpárúton zajlik, a forgalom lezárásával 7km-es 

pályán.  
 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.  
18 éven aluliaknál írásos szülői, vagy edzői felelősségvállalás szükséges  

 
Díjazás 

Nemenként és korcsoportonként 1-3 helyezett 
Előnevezés 

200 Ft/fő regisztrációs díj befizetésével 
(befizetés a helyszínen a versenyközpontban 13.00 - 17.00 óráig) 

Előnevezés módja 
Interneten: csongradsport@vipmail.hu e-mail címre, augusztus 15-ig.  

Szükséges adatok: név, születési év, lakóhely neve 
Minden beérkezett nevezésre válasz e-mailt küldünk. 

Telefonon: 06/20/378-5570 Petrity Rudolf sportreferens. Augusztus 15-ig. 
Szükséges adatok: név, születési év, lakhely település neve 

Rajtszám átvétele a verseny napján a versenyközpontban, 13.00 – 17.00 óráig.  
Helyszíni nevezés 

        500 Ft/fő nevezési díj 
A versenyközpontban augusztus 19-én 13.00 – 16.00-ig  

Korcsoportok:  
Gyermek futás     Maraton méterek       Mini maraton        Félmaraton: 
2007 - 2008   2000 – 1999   1997- ben és később születettek 
2005 - 2006  1999 – 1998                                       1993 - 1996  
2003 - 2004  1997 – 1993                                       1981 – 1992 
2001 - 2002  1992 – 1981                                       1971 – 1980 
   1980 – 1971                                       1961 – 1970 

1970 – 1961                                       1951 – 1960 
1960 – 1951                      1950-ben és korábban születettek 
1951 – korábban születettek         



A nevezési díj tartalmazza 
• részvételt a versenyen  

• rajtszám 
• frissítést, a pályán és a befutónál 

• orvosi biztosítás     
• Fürdő belépő 

• díjazás 
• on-line eredményfüzet  

• Frissítő állomások: a 7 km-es kör mentén két helyen.  
• Időmérés  

Eredménylista: megtekinthető lesz a város honlapján 
 

További információ:  Petrity Rudolf 06 63/571-900, vagy 06 20/592 3196  
e-mail: csongradsport@vipmail.hu, honlap: www.csongrad.hu  

 
Részvétel szabályai:  

A versenyen csak érvényes nevezéssel rendelkezők vehetnek részt. 
Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem a mellére tűzve 
viseli a verseny ideje alatt. 
Aki nem teljesíti pontosan a versenyen azt a távot, amelyre benevezett.  
A nevezésnél nem adja meg a kért adatokat  (név, születési év, lakóhely neve), vagy nem a 
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltat.  
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, kutyával futni tilos. 
Kerékpáros, görkorcsolyás kísérő tilos! 
 A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 
 Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a rendező 
szervezet előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. 
A rendező szerv fenntartja a jogot, hogy szélsőséges időjárás esetén a rendezvény 
elmarad. 

 
Augusztus 20. szombaton:  

 
Gyerek úszóverseny: augusztus 20.00-án 9.00 órától  

 
Versenyközpont: Városi Uszoda.  

 
Táv: 17 méter (tanmedence)  

 
Versenyszámok: Mell, Gyors, Hát 

 
Díjazás: évek és nemek szerint.  

 
Korcsoportok: 

2003 
2004 
2005 
2006 

2007-ben és később születettek részére 
 



Előnevezés 
200 Ft/fő regisztrációs díj befizetésével 

(befizetés a helyszínen a versenyközpontban 8.00 - 9.00 óráig) 
Előnevezés módja 

Interneten: csongradsport@vipmail.hu e-mail címre, augusztus 15-ig.  
Szükséges adatok: név, születési év, lakhely település neve 

Minden beérkezett nevezésre válasz e-mailt küldünk. 
Telefonon: 06/20/378-5570 Petrity Rudolf sportreferens. Augusztus 15-ig. 

Szükséges adatok: név, születési év, lakóhely neve 
Személyesen: az uszoda pénztáránál 

Helyszíni nevezés 
        500 Ft/fő nevezési díj 

        A versenyközpontban augusztus 20-án 8.00 – 9.00-ig  
 
 

Kenu és Evezős verseny  
Versenyközpont: Városi Sporttelep evezős csónakház Seráz-zugi Holt-Tisza 

 
Időpontja:  augusztus 20.00  

Evezős versenyek: 9.00 óra. Kenu versenyek 11.00 óra 
 

Táv: 300 méter  
 

Kategóriák:  
Egypár evezős 

Gig négypár evezős (korosztályi megkötés nélkül) 
 Túra kenu  (4 fős csapatok részére korosztályi megkötés nélkül) 

 
Egypárevezős Korosztályok: 
2000-ben és később születettek  

1999-ben születettek 
1997 - 1998 
1993 - 1995  
1981- 1992  
1961 – 1980 

1960-ban és korábban születettek 
Túra evezőshajók és kenuk kipróbálásának ingyenes lehetősége az érdeklődők részére.  

 
A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt 

 
Előnevezés 

200 Ft/fő regisztrációs díj befizetésével 
(befizetés a helyszínen a versenyközpontban 8.00 - 9.00 óráig) 

 
Előnevezés módja 

Interneten: csongradsport@vipmail.hu e-mail címre, augusztus 15-ig.  
Szükséges adatok: név, születési év, lakhely település neve 

Minden beérkezett nevezésre válasz e-mailt küldünk. 
Telefonon: 06/20/378-5570 Petrity Rudolf sportreferens. Augusztus 15-ig. 

Szükséges adatok: név, születési év, lakóhely neve 



Helyszíni nevezés 
        500 Ft/fő nevezési díj 

A versenyközpontban augusztus 20-án Evezős versenyekre 8.00 – 9.00-ig. 
Kenu versenyekre 8.00 – 10.30-ig. 

 
Strandfoci Kupa  

 
Versenyközpont: Körös-torok Kemping 
Helyszín: Körös-torok Strandsport pálya  

Kezdés időpontja augusztus 20. 10.00 óra.  
Lebonyolítás a nevezők létszámától függően (szükség esetén két pályán). 

Díjazás: 1-3 helyezett csapat részére 
Előnevezés 

200 Ft/fő regisztrációs díj befizetésével 
(befizetés a helyszínen a versenyközpontban 8.00 - 9.30 óráig) 

Előnevezés módja 
Interneten: csongradsport@vipmail.hu e-mail címre, augusztus 15-ig.  

Szükséges adatok: név, születési év, lakhely település neve 
Minden beérkezett nevezésre válasz e-mailt küldünk. 

Telefonon: 06/20/378-5570 Petrity Rudolf sportreferens. Augusztus 15-ig. 
Szükséges adatok: Csapat név, lakóhely neve, csapattagok neve. 

 
Helyszíni nevezés 

        500 Ft/fő nevezési díj 
A versenyközpontban augusztus 20-án 8.00 – 9.30-ig 

 
Augusztus 21  vasárnap 

  

Folyami Úszás a Tiszában 
Rajt időpontja: augusztus 21. 11.00 óra és 11.15 

 
Versenytávok: 

Hosszú táv 1800 méter. (Zarnócz Mihály emlékserleg a leggyorsabb úszónak)  
Rövid táv 600 méter  

Versenyközpont: Körös-torok Kemping 
Korosztályok:  

1997-ben és korábban születettek részére 
1993 - 1996 
1981 – 1992 
1971 – 1980 
1961 - 1970  
1951 – 1960 

1950 –ben és később születettek 
Díjazás: korosztályonként és nemenként 1-3 helyzett. 

A versenyen minden résztvevő a saját felelősségére vesz részt.  
A 18 évnél fiatalabbak részére írásos szülői, vagy edzői felelősségvállalás szükséges  

Minden résztvevő köteles a helyszínen orvosi vizsgálaton részt venni. 
Az orvosok jogosultak a versenyzéstől eltiltani a nevező személyeket. 

A Tisza magas vízállása esetén az uszoda 50méteres medencéjében kerül megrendezésre! 



Előnevezés 
200 Ft/fő regisztrációs díj befizetésével 

(befizetés a helyszínen a versenyközpontban 9.00 - 10.30 óráig) 
 

Előnevezés módja 
Interneten: csongradsport@vipmail.hu e-mail címre, augusztus 15-ig.  

Szükséges adatok: név, születési év, lakhely település neve 
Minden beérkezett nevezésre válasz e-mailt küldünk. 

Telefonon: 06/20/378-5570 Petrity Rudolf sportreferens. Augusztus 15-ig. 
Szükséges adatok: Név, lakóhely neve, csapattagok neve. 

 
Helyszíni nevezés 

        500 Ft/fő nevezési díj 
A versenyközpontban augusztus 20-án 8.00 – 9.30-ig 

 
 

Strandröplabda: 
Versenyközpont: Körös-torok Kemping 

Helyszín: Körös-torok,  strandsport pálya, szükség esetén 2 pályán lebonyolítva 
Időpont augusztus 21. vasárnap 10.00 óra. 

Kategóriák: férfi, női, vegyes csapat 
Díjazás 1-3 helyezettek részére   

 
Előnevezés 

200 Ft/fő regisztrációs díj befizetésével 
(befizetés a helyszínen a versenyközpontban 10.00 - 12.30 óráig) 

 
Előnevezés módja 

Interneten: csongradsport@vipmail.hu e-mail címre, augusztus 15-ig.  
Szükséges adatok: név, születési év, lakhely település neve 

Minden beérkezett nevezésre válasz e-mailt küldünk. 
Telefonon: 06/20/378-5570 Petrity Rudolf sportreferens. Augusztus 15-ig. 

Szükséges adatok: Csapat név, lakóhely neve, csapattagok neve. 
 

Helyszíni nevezés 
        500 Ft/fő nevezési díj 

A versenyközpontban augusztus 20-án 9.00 – 10.00-ig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


