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NEMZETKÖZI TISZAI 

VÍZI KARNEVÁL 2010 

és BOSZORKÁNYSZIGET – MAROS-TORKOLAT REKORD KÍSÉRLET 

 

 A magyarországi gasztronómiai fesztiválok élmezőnyébe tartozó Nemzetközi Tiszai Halfesz-

tiválhoz évről-évre kapcsolódnak sportesemények, vízi bemutatók. 

A Tisza nem csak az ízletes és egészséges halételekkel ajándékoz meg bennünket, hanem az egészsé-

ges életmódhoz tartozó számtalan sportolási lehetőséggel is. A Boszorkánysziget – Maros-torkolat re-

kord kísérlet mellett, az idén is biztosítjuk a sárkányhajózás lehetőségét is. Célunk, hogy a szabadidős 

sportolásra is minél aktívabban használjuk a Tiszát, Szeged főutcáját. 

 A korábbi évek tapasztalataira alapozva az alábbiak szerint szeretnénk fejleszteni, színesíteni, 

a sporteseményeket: 

 A halfőző csapatok, baráti társaságok számára egész nap lehetőséget kínálunk a sárkányhajózás-

ra. A partfürdői hajóállomásról  15 percenként indulva – gyakorlott kormányos irányítása mellett 

– tetszés szerinti útvonalon haladva, a hajókból gyönyörködhetnek tiszai panorámában. 

( Nem szükséges mindenkinek evezni, gyerekek is ülhetnek a hajókban, mindenkinek mentőmel-

lényt biztosítunk…) 

 Akik versenylázban égnek, nevezhetnek a Boszorkánysziget – Maros-torkolat rekord kísérletre. 

A rekord futamot teljesítőket a Roosevelt téri Halászcsárda egy-egy adag halászlére látja vendé-

gül. 

A nevezők között a Szerencsejáték Zrt. szombaton  19:00 órától, a vízi színpadon nyereményeket 

sorsol ki. ( Tehát a díjazásnál a szerencse is számít! ) 

 Kisebb társaságoknak, csapatoknak  2 – 4 – 6 fős túrakenukat, halászladikokat is biztosítunk. 

 Külön figyelmet fordítsunk azon versenyzőkre, akik ebben az évben harmadszor úszva teljesítik 

a  8 km-es távot. A vízi színpadon bemutatkozva  10:30 perckor rajtolnak. 

( Csak a nevezettek és hajós kísérettel rendelkezők úszhatnak a Tiszában. ) 

 A rendezvény egyik fénypontja, hogy olimpikonokkal evezhetnek egy hajóban a csapatok. 

 2010 ÉVI ÚJDONSÁG A VÍZITAXI! A Tisza két partján zajló rendezvényen hosszadalmas a 

hidakon átkelni a partfürdőről a szegedi oldalra, vagy vissza. Ezért egy hangulatos megoldást kí-

nálunk Önöknek az átkelésre: A DÉMÁSZ VÍZISPORT EGYESÜLET SPORTOLÓI sárkányha-

jóval viszik át a vendégeket a másik partra. ( Az utasok is kipróbálhatják az evezés élményét. ) 
 

 Természetesen a korábbi éveknek megfelelően várjuk azok nevezését, akik szombaton – em-

beri erővel, vagy megújuló energiával hajtott járművel – teljesítik a  8 km-es távot. A rekord kísérletre 

kajakkal, kenuval, párevezőssel, halászladikkal, vitorlással, sárkányhajóval, szörffel, vagy más sport-

eszközzel is lehet nevezni. Azoknak, akik nem rendelkeznek saját sporteszközzel a jelentkezés sor-

rendjében kölcsönzési lehetőséget biztosítunk. A kiírás és az eddigi teljesítésekről részletes informáci-

ók a www.autoinfo.hu/rekord oldalon találhatók az interneten. Az újonnan teljesített futamok is itt ke-

rülnek bemutatásra. 

 

Vegyen részt Ön is a színes VÍZI KARNEVÁL -on! 

SZERVEZZEN SAJÁT SÁRKÁNYHAJÓ CSAPATOT! 

Küldje el a meghívót azon ismerőseinek, kollégáinak, rokonainak, 

akikkel szeretne egy hajóban evezni, vitorlázni! 

http://www.autoinfo.hu/rekord

