
  

1122..  SSZZOOMMBBAATTHHEELLYYII  SSRRII  CCHHIINNMMOOYY  MMAARRAATTOONN  
 
A futás helye: Szombathely Hotel Liget 
Szent István park, kijelölt 8 km-es körpályán. 
 
A futás időpontja: 2011. június 25. szombat, 800 óra, szintidő 6 óra 
 
Táv: maraton, félmaraton és minimaraton (8 km) 
 
Frissítés: víz, kóla, gyümölcs, keksz, szendvics 
 
Nevezési díj: előnevezés helyszínen 

maraton 2700Ft 3200Ft 
félmaraton 2300Ft 2700Ft 
minimaraton 2000Ft 2400Ft 

Díjazás: kategóriánként az első 3 férfi és női versenyző érmet kap. Az emlék pólót csak 
előnevezetteknek tudjuk biztosítani!  
 
Nevezés és információ:  
Telefonon: Flór Piroska   06-30-665-0018 (17 óra után) 
 Rákos Andrea:   06-20-321-8227 
 Horváth Mária:   06-30-657-1137 
Előnevezés 2011. június 20-ig a név, születési év, lakcím, telefonszám, kategória és a pólóméret 
megadásával.  
Az előnevezési díjat kérjük postai csekken a következő címre elküldeni: 
Rákos Andrea, Szombathely, Bem József u. 14. 1/8. 
A nevezési díj az alábbi számlaszámra is utalható:  
Sri Chinmoy Marathon Team, CIB: 10700622-45314807-51100005 
Nevezés a helyszínen: június 25-én 6:45-7:45 között. 
 
Szálláslehetőség:  
Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium 
Szombathely, Hadnagy utca 1. 
Kollégiumi szállás: 1600 Ft/fő 

 
Jó futást, és eredményes részvételt kíván a rendezőség. 

 

SSZZÁÁRRNNYYAALLDD  TTÚÚLL  ÖÖNNMMAAGGAADD!!  
 
A futás támogatói:  
Tópart Kemping Szombathely   Savaria Közlekedési Szakképző  
www.topartkemping.uw.hu   Iskola és Kollégium 
kempingszhely@gmail.com   www.savaria-szki.hu 

 

http://www.topartkemping.uw.hu/
mailto:kempingszhely@gmail.com


Útvonal a szálláshelyre 
 
Autóval érkezők:  
86-os (Győr felől Vát községen át) a város határán a körforgalomig. Itt egyenesen a CENTRUM 
felé a Zanati úton egyenesen (balról TESCO). Ha áthalad a vasúti felüljáró alatt, rögtön az első 
lámpánál jobbra (Nádasdi utcán végig). Itt balra, a Semmelweis úton egyenesen, lámpa után a 
második kereszteződésnél jobbra kb. 85 m. Ez a Hadnagy utca, az iskola a sarki ház, ne menjen 
tovább! Az autókkal hátra lehet menni. 
 
Vonattal érkezők: 
Ha kijön az állomásról,  forduljon jobbra, majd az első utcán balra végig (Semmelweis Ignác út, a 
páratlan oldalon a Hadnagy utcáig egyenesen kb. 800 m) 
A jelzőlámpa után a második utcánál jobbra; a bal oldalon az első ház, a kollégium egészen hátul 
van. 
 
Autóbusszal érkezők: 
A vasútnál szálljon le vagy kérje meg a sofőrt, hogy az SZ.T.K-nál álljon meg. Ha nem, akkor az 
Ady téri buszpályaudvarral szemben van a Művelődési Ház oldalánál a helyijáratos buszmegálló, 
itt szálljon fel a 3-as buszra és a Losonc utcánál le; ez a vasút után a 2. megálló. Itt elindul a busz 
irányába, átmegy a másik oldalra, itt egyenesen a körforgalomnál, majd az első utcán balra és az 
utca végén van a kollégium. 
 

 


