
 

MEGHÍVÓ 
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00004 azonosító számú, „Új 

kerékpárút építése Szigetvár településen” című projekt 

„KÉTKERÉKEN SZIGETVÁRON NAP” 

 

A meghirdetett program keretein belül, felnőttek, gyerekek, családok számára 

lehetőség nyílik a szigetvári kerékpáros infrastruktúra újonnan épült (és 

régebbi) elemeinek bemutatására, az előre meghatározott útvonalon kialakított 

akadálypályákon (KRESZ teszt, ügyességi feladatok) történő áthaladással. A 

pihenő pontokon a résztvevőknek frissítő ital, energiaszelet kerül átadásra és 

ebéd biztosítása. Akik az akadályversenyen nem szeretnének részt venni, azon 

személyek részére lehetőség nyílik egy közös kerékpártúrázásra (kb. 30 km), 

vagy a Kemping területén egy kis játékra.  

AZ AKADÁLYVERSENY FŐDÍJA: 

Mecsextrém Park csoportos belépőjegyek max. 6 fő részére 

A versenyre maximum 6 fős csapatok jelentkezését várjuk 2020.09.18. napjáig 

a csitkovics.kata@eu-winner.hu email címre vagy a +36 30 987 1169 

telefonszámon.  

A versenyen való részvétel díjmentes és regisztrációhoz kötött. Minden 

versenyző számára kis meglepetés ajándék jár. 
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PROGRAM: 2020. szeptember 26. (szombat)  

08:30 - 09:00 Regisztráció, csapatok részére menetlevél átadása, 

tájékoztató (Szigetvár Kemping) 

09:00 – 09:30  Megnyitó Szigetvár Kemping)    

   (beszédet mond: Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Dr. 

Vass Péter polgármester) 

09:30 - 10:00  Új kerékpárút ünnepélyes átadása (Kerékpár út keleti része, 

Tesco parkoló) (beszédet mond: Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Dr. Vass 

Péter polgármester) 

10.00 - 13.00 Ügyességi kerékpáros verseny lebonyolítása, kerékpár túra 

13.00 - 14.00 Közös ebéd elfogyasztása 

14.00 - 15.00 BMX kerékpár show,     

   Eredményhirdetés, díjak kiosztásra 

 

Az ügyességi verseny az alábbi útvonalon és pontokon kerül 

lebonyolításra: 

I. számú akadály pont:   Új kerékpárút (akadálypálya) 

II. számú akadály pont:   Új kerékpárút (tesztfeladatok) 

III. számú akadály pont:  Zrínyi tér (elsősegélynyújtás kerékpáros 

baleseteknél) 

IV. számú akadály pont: Várkert (akadálypálya, alkohol és 

tudatmódosító szerek hatása) 

V. számú akadály pont: Kemping területe (Bolond bringa ügyességi 

versenyek) 

(Az indulás és érkezés a Szigetvári Kemping területe, ahol büfé is üzemel, 

fogyasztás saját költségen!) 

Projektbe bevont szervezetek: 

Helyi biciklis egyesület, Rendőrség, Polgárőrség 

Kisváros NKft., Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete, 

Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 


