
14. SZENTGOTTHÁRDI CSATA EMLÉKFUTÁS 

2016. JÚLIUS 30-án, szombaton 
 

Az elsı 100 fıfutamos nevezı emblémázott pólót kap! 
A fıfutamon és a hobbifutamon induló hölgyek flabélos jegyet kapnak a Flabélos 

Tuning jóvoltából! 
 
16:20        GYEREKFUTAMOK 
 

16:20    Ovis I. Korcsoport        2011 és fiatalabb leány és fiú    300 m        
1 kör 
16:30    II. Korcsoport        2009 - 2010    leány és fiú        300 m        1 kör 
16:40    III. Korcsoport        2007 - 2008    leány és fiú        800 m        2 kör 
16:50    IV. Korcsoport        2005 - 2006    leány és fiú        800 m        2 kör 
17:00    V-VI. Korcsoport        2004 - 2001    leány és fiú        1.200 m    3 kör 

 
Útvonal: Végig aszfaltút a Széll Kálmán téren (Rajt: könyvtár elıl, a 
körforgalomig és vissza a rajtig). 
Nevezési díj: 2016.07.25. nevezési határidıig 400,- Ft, ezt követıen csak a 
helyszínen van lehetıség nevezni, amelynek díja 600,- Ft. 
Díjak: Minden korcsoport 1-3 helyezettje részére: oklevél, érem, 
fürdıbelépı. 

 
17:15     PARAFUTAM              400m               1 kör  
 

Útvonal: Végig aszfaltút a Széll Kálmán téren (Rajt: könyvtár elıl, a 
körforgalomig és vissza a rajtig). A nevezés ingyenes. 
Díjak: Minden résztvevı oklevelet és ajándékot kap. Az abszolút sorrend 
szerinti 1-3 helyezett (férfi/nı) részére: érem. 

 
17:30        GYEREKFUTAMOK ÉS PARAFUTAM EREDMÉNYHIRDETÉSE 
 

Kb. 18:30    FİFUTAM           9.500 m 
 

A vonatok esetleges késése miatt a rajtra néhány perccel korábban vagy 
késıbb kerülhet sor! 
Útvonal:     Szentgotthárd → Mogersdorfi emlékkereszt (Ausztria) → 
Szentgotthárd. 
A kb. 600 m-es határszakasz kivételével végig aszfaltút. A mogersdorfi 
emlékkereszt (forduló) elıtt kb. 1.500 m emelkedı 90 m-es szintkülönbséggel, 
mely visszafelé értelemszerően lejtı.  
Nevezési díj: 2016.07.25. nevezési határidıig 2.000,- Ft, ezt követıen csak 
a helyszínen van lehetıség nevezni, amelynek díja 2.500,- Ft. 
Modern AGNI-TIMING idımérés. Minden rajtszám hátulján 2 db eldobható chip 
lesz. Ez az IAAF által is elfogadott hivatalos idımérést tesz lehetıvé. A 
rajtszámot elöl, jól láthatóan kell viselni! Az egyszer használatos chipnek 
kauciója és bérleti díja nincs. A ChampionChip (Pentek-Timing) és más egyéb 



chipek nem használhatók. Az eredmények a www.sportido.hu honlapon 
lesznek elérhetıek. Chip nélkül nincs idımérés, illetve értékelés. 

 
Korcsoportok: NİI/FÉRFI: 1997-ig, 1996–1987, 1986–1977,  

1976-1967, 1966-1957, 1956 elıtt születettek 
 

 
Díjak: Minden korcsoport 1-3 helyezettje részére: oklevél, 
                                        törölközı, serleg, fürdıbelépı. Abszolút 1-3. 
helyezettek részére: oklevél, serleg. 
Férfi/nıi abszolút gyıztes díja: 25.000,- Ft értékő vásárlási utalvány. A 
Gotthard Therme Hotel & Conference**** felajánlása az abszolút gyıztesnek egy 
2 fıs 2 éjszakás voucher. 
A legjobb 1-3 szentgotthárdi (férfi/nı) abszolút versenyzı különdíjban részesül. 

 
18:35     HOBBIFUTAM                            1.664 m  
 
    Útvonal: Végig aszfaltút, a Hunyadi úton, ill. a körforgalomig, a Széll Kálmán 
téren. 

Nevezési díj: 2016.07.25. nevezési határidıig 600,- Ft, ezt követıen csak a 
helyszínen van lehetıség nevezni, amelynek díja 1.000,- Ft. 

    Díjak: Az abszolút sorrend 1-3 helyezett (férfi/nı) részére: oklevél, serleg, 
fürdıbelépı.  

 
Kb. 20:30    HOBBIFUTAM  ÉS FİFUTAM  EREDMÉNYHIRDETÉSE 
 

A Club 3 és a Szombathelyi Erdészet minden fıfutamos, hobbi-, és 
parafutamos indulót vendégül lát egy gulyáslevesre. 
Minden gyermek fagyi jegyet kap. A legkisebbeknek meglepetés jár. 

 
A nevezési díjak befizetése és a rajtszámok kiadása: 2016. július 29-én, 
pénteken 17-tıl 19 óráig a SZOI Széchenyi István Általános Iskola 
tornacsarnokában (Füzesi út 7.), valamint a verseny napján 14:00 órától a 
rendezvény helyszínén (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér). 

 
Helyszíni nevezésre a mindenkori futam kezdete elıtti 1 óráig van 
lehetıség. 

 
Átöltözési és zuhanyozási lehetıség a SZOI Széchenyi István Általános 

Iskolában. 
 

Elınevezés: www.csatafutas.net 
 

Információ:  
Woki Edina     tel: +3670 4011809     email: 

edinawoki@gmail.com 

Gaál Ákos         tel: +3630 4774679     email: 
sport@szentgotthard.hu 

 



Szállás: http://szentgotthard.hu/hu/szallashelyek.html 
Fürdı: http://thermalpark.hu/index.php 

 


