
Bringatúra 2019  
 

Dunaújváros Önkormányzata és a Tourinform iroda  idén immár a 35. alkalommal rendezi meg a 

bringatúrát 2019. május 11-én szombaton. A Dunaújváros- Mezőfalva- Dunaújváros útvonalú erőpróba 

természetesen mindenki számára ingyenes. Az alábbi, túrával kapcsolatos technikai információk nem 

csak a résztvevőket érinti, hiszen lesznek útlezárások és parkolási tilalmak is a rendezvény ideje alatt! 

 

Program: 

- 8.00 órától gyülekező a Városháza téren. A karszalagokat a téren a szervezőktől lehet kérni, akik 

felteszik a szalagokat a részvevők kezére. 

- 8.30 órától Tóth Orsi fitness oktató - tréner bemelegítő edzést tart 

- 9.00 órakor rajt. Az útvonal Dunaújváros-Mezőfalva-Dunaújváros 

- 09.15 órakor Tóth Orsi fitness maratont tart a gyalog kilátogatóknak és az érdeklődőnek 

- 11.00 órakor visszaindulás Mezőfalváról 

- kb. 12.15 órakor kezdődik a tombolasorsolás 

 

Technikai információk: 
(melyek folyamatosan elhangoznak a helyszínen.) 

 

Ahogyan az elmúlt évben idén is minden résztvevő kap az indulás előtt egy karszalagot, amellyel a 

visszaérkezés után részt vehet a tombolasorsoláson. Fontos megemlíteni, hogy a nyereményt csak a 

helyszínen lehet átvenni, vagyis addig lesz tombola nyeremény újra húzás, amíg mindegyik ajándékot át 

nem veszi valaki a helyszínen. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a sorsoláson csak és kizárólag 

érvényes, sértetlen csuklón elhelyezkedő karszalagok vesznek részt. Ahogyan megszokhatták a 

résztvevők, idén is lesznek sportutalványok, ajándékkönyvek, vacsorautalványok, kerékpár 

felszerelések, sportfelszerelések. A fődíj pedig egy felnőtt kerékpár, melyet a dunaújvárosi Aqvarius 

Kerékpárbolt ajánlott fel. 

 

 

Biztonsági intézkedések, tudnivalók: 
- Már május 10-én 20 órától május 14-én 13 óráig a Dózsa György úton a Devecseri Gábor utcától a 

Bartók Béla útig bezáróan, várakozni és megállni tilos. A szervezők erről szórólapon is értesítik az 

útszakaszon lakó és parkoló gépjármű tulajdonosokat.  

- 2019. május 11-én teljes útzár lesz a Városháza tér kereszteződésében, a Dózsa György út Erdei 

Tornapályáig vezető szakaszán, majd a tornapályától félpályás útzár a 6. sz. főút vasútállomásnál lévő 

körforgalomig. Ezen korlátozás 8:45 és 9:45 között lesz, illetve míg a túra el nem indul. A visszafelé 

vezető úton 11:45 és 12:30 között lesz ugyanezen szabályozás. 

- A forgalmat és a rendezvényt rendőrök, polgárőrök és biztonsági szolgálat fogja biztosítani. - A túra 

menet mellett 6 fő motoros szervező kíséri a résztvevőket.  

- A túra a menetirány szerinti jobb oldalon fog haladni. 

- Az esetleges balesetek gyors segítségnyújtásához 2 mentő gépkocsit biztosítunk, illetve Mezőfalván és 

Dunaújvárosban is profi kerékpárjavítók állnak majd a részvevők rendelkezésére, melyet az Aqvarius 

szakemberei lesznek!  

- Idén is gondoltunk azokra, akik esetleg menet közben kényszerülnek a túra teljesítésének feladásra, 

mikrobusz és tehergépkocsi fog a túrázókkal tartani, amelyek igény esetén akár többször is fordulnak 

- Abban az esetben, ha az időjárás nem megfelelő, magas a biztonságos lebonyolítás rizikófaktora, úgy a 

túrát elhalasztjuk, mert a biztonság a legfontosabb 



 

Ezúton előre is szeretnénk megköszönni az autósoknak, a környékben lakóknak a türelmes hozzáállást, 

amelyet a 35. Bringatúra lebonyolításában tanúsítanak. Továbbá nem elég hangsúlyozni, hogy a 

bringatúra nem verseny, ezért kérjük is, mindenki ennek szellemében induljon. 

A rendezvény támogatói: 
 

Ssz Támogató 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.  Hankook Tire Magyarország Kft. 

3.  Autóiskola Kobela 

4.  Aqvarius Kerékpár szaküzlet 

5.  Campus étterem 

6.  Carissa Sportegyesület 

7.  Carissa Virágbolt 

8.  Corso étterem 

9.  Decathlon Sportáruház Dunaújváros 

10.  Diablo pizzéria 

11.  Dunaferr DF Dutrade Futsal Club 

12.  Kiskohász Vendéglő 

13.  Dunaszerszám Kft. 

14.  Dunaújvárosi Hírlap 

15.  Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

16.  Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület 

17.  Magellán Kerékpár bolt 

18.  Varázs Kép 

19.  Acerbis Áruház 

20.  Palkovics Kata és Milán 

21.  Csillag szolárium 

22.  Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

23.  Bubura Kft. 

24.  GLOBAL BIG BUILDING ZRT. 

25.  Aquantis Wellness- és Gyógyászati Központ 

26.  Molker Elektro Kft. 
 

 

 

VI. Aquarius Triatlon 2019. július 7. vasárnap 
Készülj! Idén július első vasárnapján fantasztikus hangulatban, profi szervezésben és a csodás 

körülmények között kerül megrendezésre országosan is népszerű Aquarius Triatlon verseny! Gyere, 

vegyél részt a 6. Aquarius Triatlon versenyen Dunaújvárosban és legyél része az élménynek! 

Regisztrálni: http://www.dunaujvarostriatlon.dutrise.hu 

 

http://www.dunaujvarostriatlon.dutrise.hu/

