
Előzd meg a kisvasutat!  

2015. június 20. szombat 

A Hortobágyi Nemzeti Park rendezvénye együttműködésben a 
Zöldgömb Sport Klubbal 

Időpont, helyszín 

Időpont:                         2015. június 20. szombat 

Versenyközpont:          Hortobágy, kisvasút végállomása             

Távok, rajt időpontok és nevezési díjak 

700 m futás 

A rajt a Hortobágy-halastavi Kisvasút 10.00 órás járatával együtt indul, a futóverseny nyomvonala végig a kisvasút mentén 
halad. A nevezőknek a kisvasút pályavasúti gépjárműjével (PVG-jével) kell versenyt futniuk.
2 km futás 

A rajt a Hortobágy-halastavi Kisvasút 10.00 órás járatával együtt indul, a futóverseny nyomvonala végig a kisvasút mentén 
halad. A nevezőknek a Halastavi Csodabogár mozdony húzta szerelvénnyel kell versenyt futniuk.
10 km futás 

A rajt a Hortobágy-halastavi Kisvasút 10.00 órás járatával együtt indul, a futóverseny nyomvonala végig a kisvasút mentén 
halad. A nevezőknek a Sziktipró mozdony húzta szerelvénnyel kell versenyt futniuk. 
12 km gyalogtúra 

Útvonal: Pro Natura állomás – Hortobágyi Madárgyűrűző Állomás – Konrad Lorenz megálló
 Halastavi keleti gát – XI-es halastó – Hortobágyi Madárgyűrűző Állomás – Pro Natura állomás
Szintemelkedés: 2 m, szintidő: 5:30 óra 

12 km kerékpártúra (MTB) 
Útvonal: Pro Natura állomás – Hortobágyi Madárgyűrűző Állomás – Konrad Lorenz megálló
 Halastavi keleti gát – XI-es halastó – Öreg-tavi Vendégház – Pro Natura állomás 

Szintemelkedés: 1 m, szintidő: 3 óra 

Az út védett területen van kijelölve (táblák vagy szalagozás). Az élővilág 
védelmét fokozottan tartsuk szem előtt! A túraútvonal rendes vagy 
kaszált földúton, halastó gáton, változó nehézségű földúton került 
kijelölésre, mely időjárás függően járható! Az útvonal egy része kizárólag 
a rendezvényre kerül megnyitásra, a Hortobágyi Nemzeti Park 
területén. Csak a kijelölt útvonalon tartózkodjunk! Kérjük, óvják a 
természet értékeit, ne szemeteljenek, ne szedjék le a növényeket. 



A verseny napján zajlik a helyszínen a Halastavi Kisvasút 
Napja rendezvény (kisvonatozás, hajtányozás, gyerekprogramok, 
főzőverseny, hortobágyi kézművesek vására, túravezetések, 
madárgyűrűzési bemutató, esti gyalogtúra - csillagséta). A Kondás-tónál 
a nemzeti park munkatársai folyamatos szakvezetéseket biztosítanak a 
madárvilág megismerésére. A túrán indulók számára a nap folyamán a 
kisvasút járataira a vonatjegyváltás kedvezményesen biztosított. 

 2015. június 18-ig a www.zoldgomb.hu oldalon az Éves 
program menüpont alatt a táv melletti ceruza ikonra kattintva 
lehetséges. 
Helyszíni nevezés: június 20-án a versenyközpontban. 

Nevezési díj befizetése: június 20-án a versenyközpontban. 

Korosztályok és eredményhirdetés: 

700 m 7 alatt, 8-14 év 

2 km 7 alatt, 8-11 év, 12-14 év, 15-18 év, 19 felett 

10 km abszolút, 15 alatt, 15-18 év, 19-39 év, 40-49 év, 50-59 év, 60 év fölött 

  

Kedvezmények: 

• MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya - 100 Ft/fő 

• Csoportos (10 fő felett), Diák, Nyugdíjas - 200 Ft/fő 

• Hortobágyi lakosoknak - 300 Ft/fő 

Frissítés: 

Víz, szörp az útvonalon és a célban, zsíros kenyér a célban. 

Meleg ebéd rendelhető a rajthelyen 10:30 óráig: slambuc, melyet a 
rajtoláskor kell kifizetni, s az érkezéskor elfogyasztható. 

Környezetünk megóvása érdekében és a felesleges hulladék 
keletkezését megelőzendő, kérjük a túrázókat, hogy hozzanak saját 

bögrét/kulacsot/poharat!  
A rajtnál lehetőség lesz kemény műanyag pohár vásárlására. 

Térkép: 



Hortobágyi Nemzeti Park turistatérkép. 

Letölthető térkép és itiner:    

Csomagmegőrzés: 

A rajt-cél helyszínén csomagmegőrzést biztosítunk. 

Díjazás: 

Futás: minden távon minden kategória 1.-3. helyezettje (fiú – lány, férfi –
 nő) érmet és oklevelet kap. 
Túrák: kitűző, oklevél 

Információ: 

 

Lauer Márta 06-30-218-9492, kisvasut@hnp.hu 

 


