
       Tájékoztató 
 
 
A rajtlista 12,45-től átvehető a titkárságon. 
Szombaton a bemelegítés 13,15-ig tart. 13,20-kor ünnepélyes megnyitó lesz, melyre 2 leány és 2 fiú versenyzőt 
kérünk csapatonként gyülekezni a bejáratnál. A nevezési díjak befizetését az edző kollegák az emeleten lévő 
edzői szobában tehetik meg. A verseny gyors lebonyolítása érdekében a már jól bevált módszer szerint, a 
versenytávot leúszó versenyzők az időmérő paneltől kb. 1 méterre oldalt a kötélre támaszkodva várják meg a 
következő futam rajtját. Ez után hagyják el a medencét. 
A váltók összeállítását a születési év feltüntetésével kérjük leadni a verseny elején a titkárságon. 
 
Szállás és étkezési lehetőségek: 
Art Thermal Travel Utazási Iroda 
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 3 
e-mail: sales@artthermaltravel.hu    www.artthermaltravel.hu  
Tel.: 06-30-218-8240, 06-30-577-1177 
Belföldi és nemzetközi személyszállítás, reptéri transzfer, esküvők, kirándulások, új légkondicionált buszokkal, 
kifogástalan műszaki és esztétikai állapotban. 
Nyaraljon velünk! Teljes körű ügyintézés a legnagyobb magyar utazásszervezők partnereként. 
Nyaralások, körutazások, repülőjegy foglalás, nászutak és esküvők, hajóutak. 
 
Cazare Hajdu Utazási Iroda – ZOLI apartmanok                                     
Szállások minden kategóriában: apartmanok, vendégházak, panziók, szállodák.       Kapcsolat tartó: Márki Zoltán   
e-mail: markizoli@yahoo.co.uk  Tel.: 06-70-426-1536         
web:    https://www.hajduszoboszloszallastipp.hu/index.html                                                                          
Szállás apartmanokban: ZOLI apartmanok 
Kapcsolat tartó: Márkiné Nagy Gyöngyi  e-mail: szallasszoboszlo@gmail.com Tel.: 06-70-946-8163  
web: http//www.zolihajduszoboszlo.com/index.html         cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey utca 32.;34-36 
 
Siesta Üdülőszálló 4200 Hajdúszoboszló, Szent Erzsébet u. 9. Tel/Fax: 52-361-007 
e-mail: info@siestahotel.hu  web: www.siestahotel.hu   GPS: É 47.4567’ K 21.398’  
Szállás árak: 1 szobás pótágyazható apartmanok:                           
1 fő részére 3500 Ft/éj,   2 fő részére 5900 Ft./éj,    3 fő részére7400 Ft./éj  
Étkezés: félpanzió (kontinentális reggel, két fogás főétkezés)  1800 Ft./fő/nap 
Teljes panzió: (kontinentális reggeli, kétfogásos főétkezések: ebéd-vacsora) 2,800 Ft./fő/nap                                        
Az étkezések összetételét, választékát az edző az étteremvezetővel egyezteti.  
Ebben az időszakban kizárólag a sportrendezvényen résztvevő sportolók és kísérőikre vonatkozik az engedményes ár! 
A megrendelésnél kérjük a hivatkozást a Hungarospa Kupára! A fenti árból már semmi engedmény nem adható.         
Az árak az áfa-t tartalmazzák. 
Pálvölgyi Éva, Pálvölgyi Lajos      Szerencsi László 
        étteremvezető                 üdülőszálló igazgató  
Tel: +36-20-933-9499   e-mail_evakoronahotel@gmail.com     
 
Thermal Tourist Utazási Iroda 
e-mail: thermaltourist@hungarospa.hu   www.hungarospa.hu   
 
  Idegenforgalmi adó 18 év felett 450 Ft/éj/fő 
 
Kérjük a szállás és étkezési igényeiket legkésőbb október 15-ig jelezni szíveskedjenek! 
 
 
 
   
 


