
SPORTOLJ KŐBÁNYÁN!
RÓKAVADÁSZAT, ÜGYESSÉGI ÉS HELYISMERETI TÚRA
Az Európai Sporthét hivatalos eseménye

Túrakiírás száma: 101/2020

Rendezők: Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bringás Egyesület

Fővédnök: D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere

Rendezvény célja: Kőbánya közparkjainak, nevezettességeinek, hírességeinek 
megismertetése, bemutatása.

Szakág: Kerékpár, gyalog és egyéb sporteszköz

Találkozó helye: Budapest X. kerület Óhegy park (Dér utca - Kőér utca sarok)

Találkozó ideje: 2020. szeptember 26. 8:30 órától

Rajt:
Gyalogos teljesítés esetén 09:00-10:00 óra között.
Kerékpár vagy egyéb sporteszköz esetén 09:00-12:00 óra között.

Nevezési díj: Nevezési díj nincs, de elő- vagy helyszíni regisztráció kötelező!

Nevezés e-mailben: nevezes@kobanyaibringas.com

Nevezési határidő online: 2020. szeptember 25. péntek 18:00 óra

Nevezés a helyszínen: gyalogos teljesítés esetén 8:30 és 10:00 óra,  
kerékpár és egyéb sporteszköz használata esetében 8:30 és 12:00 óra között. 

Összes táv/szint: Az ajánlott útvonalon haladva 17 km / 150 méter

Szintidő gyalog: 6 óra

Szintidő kerékpárral vagy egyéb sporteszközzel: 3 óra

A túra nehézsége: Könnyű

2020. szeptember 26.
szombat, 8:30–15:00

Díjazás: Minden induló emléklapot kap. A 2020. szeptember 15-éig előnevezők 
garantált oklevél és érem díjazásban is részesülnek.

Általános leírás
A túra teljesíthető önállóan vagy csoportban, gyalog, futva kerékpárral vagy egyéb 
sporteszközzel (roller, gördeszka, görkorcsolya, stb.). A túrán mindenki saját 
felelősségére vesz részt, a KRESZ szabályai a mérvadóak. A túrán részt venni a közúti 
közlekedés szabályainak megfelelő járművel lehetséges.

Feladat:
A kerület több nagy közparkját érintve, az adott helyszíneken különböző, Kőbányához 
köthető feladványok végrehajtása 5 témakörben (csillagászat, zeneművészet, 
mezőgazdaság, közigazgatás, sport). 

A rajtközpontban ügyességi pálya és játékos vetélkedő várja az érdeklődőket!

A rendezvény ingyenes!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

www.kobanya.hu   I   facebook.com/KobanyaiOnkormanyzat
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