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DrávaTour 2014 néven a „Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Programnak” (HUHR/1101/1.2.4/0004) köszönhetően nagyszabású 

kerékpáros projekt veszi kezdetét. Ennek keretében idén júniusban egy négynapos, 

határon átnyúló kerékpáros esemény indul útnak. A horvát-magyar közös szervezésű túra-

verseny az „IPA” program által preferált, határ menti megyéken halad keresztül, a Varasd 

– Koprivnica – Barcs – Pécs – Nagykanizsa – Hévíz útvonalon.  A túra napi érkezezési 

helyszíneken nagyszabású szabadidős-, kerékpáros élményeket is kínál az 

odalátogatóknak. 

 

A hévízi székhelyű TEKER Egyesület (Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület) és a BBK 

ASI varasdi kerékpáros egyesület által közösen elnyert EU-s pályázat keretében megvalósuló 

projekt célja, hogy a kerékpározáson keresztül az esemény fókuszába kerüljön a turizmus a 

Mura-Dráva-Duna mentén, bemutassa az érintett régiók természeti és kulturális értékeit a 

résztvevők és az érdeklődők bevonásával. A kerékpáros turizmus népszerűsítése mellett a 

szervezők üzenete a biztonságos kerékpározás hangsúlyozása, amelyet a gyermekek számára 

rendezett játékos közlekedésbiztonsági programokkal kívánnak népszerűsíteni. A rendezvény 

programjának összeállításában a szervezők törekednek arra, hogy a professzionális és hobbi 

kerékpárosok egyaránt élményhez jussanak, aki pedig eddig nem kerékpározott, az is kedvet 

kapjon ehhez az életformához. 

A túra-versenyen 6 fős amatőr bringás csapatok indulnak, és amíg ők egyik városból a 

következőbe tekernek, azalatt a horvát oldalon kettő (Varasdin, Koprivnica), a magyar 

oldalon pedig három (Pécs, Hévíz, Nagykanizsa) városban színes, kapcsolódó programok 

szórakoztatják a helyi érdeklődőket. A részvétel mind a 4 napos túrán, mind a kapcsolódó 

programokon mindenki számára ingyenes!  

A négynapos túrán 6 fős, két kísérővel érkező csapatok vehetnek részt.  Összesen maximum 

120 kerékpáros, vagyis 20 csapat indulhat, amelyek közül 10 magyar, 10 pedig horvát lesz. A 

részletes és pontos nevezési feltételek februártól lesznek nyilvánosak, és ekkortól lehet 

jelentkezni is. Addig is javasoljuk a kerékpáros kluboknak, baráti társaságoknak, hogy 

gondolkozzanak el a lehetőségen, mert egyedülálló élmény lesz végigtekerni. 

 

 Az esemény útvonala: 

2014. 06. 12. - 1. nap (bevezető szakasz): Varasdin, 1 km-es egyéni időfutam  

2014. 06. 13. - 2. nap: Koprivinica – Pécs - 182 km-es túra/verseny 

2014. 06. 14. - 3. nap: Pécs – Nagykanizsa - 175 km-es túra/verseny 

2014. 06. 15. - 4. nap (záró szakasz): Nagykanizsa – Hévíz 60 km-es túra/verseny 


