
 

VI. Zenthe Ferenc Emlékfutás 
 
 
Zenthe Ferenc (1920-2006) a Nemzet Színésze, Salgóbánya szülötte emlékére erdei 
futóversenyt szervezünk a festői szépségű Salgói vár körül, melyre a kultúra és a 
sport szimpatizánsait nagy szeretettel meghívjuk. 
 
A rendezvény fővédnöke: 
 Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján polgármestere 
Védnök:  Mecser Lajos, Salgótarján futólegendája 
Rendező: Salgótarjáni Dornyay SE 
Időpont:  2014. április 26. szombat 16.00 óra 
Helyszín:  Salgótarján – Salgóbánya 
A futóverseny távjai: 2 km (egy kör), 4 km (kettő kör), 6 km (három kör). 
Kategóriák: 
 2 km:  Férfi (F)/Női (N) 10 évesek (2004-), F/N 12 (2002-03),  
  F/N 14 (2000-01), F/N 16 (1998-99), F/N 18 (1996-97),  
  F/N Felnőtt (19-39 év, 1975-1995), F/N Szenior 1. (40-49 év,  
  1965-1974), F/N Szenior 2. (50-59 év, 1955-1964), 
  F/N Szenior 3. (60 évtől, -1954) 
 4 km: F/N 14, F/N 16, F/N 18, F/N Felnőtt, F/N Szenior 1, F/N Szenior 2,  
  F/N Szenior 3. 
 6 km: F/N Profi, F/N Amatőr 
A cél és a rajt Salgóbánya szélén, a vár alatti parkolónál kerül kialakításra. 
A futókör erdei utakon és ösvényeken halad a vár körül szalagozással kijelölve, 
hossza kb. 2 km, 50 m szintemelkedéssel. 
A körök teljesítésének ellenőrzését és az időmérést elektronikus időmérő rendszer 
(SportIdent) végzi, melyhez ujjra húzható dugót a rendezőségnél lehet bérelni. 
A rendszer részidőt is mér 1 km-enként, melyet a célba érkező futó is megkap. 
Nevezés: 2014. április 23-ig a sramko.tibor@upcmail.hu e-mail címen. 
Nevezéskor kérjük megadni a választott távot, életkori kategóriát, nevet, szül. évet, 
képviselt szervezet nevét, dugó bérlési igényt. 
Határidő utáni nevezést csak korlátozott számban tudunk elfogadni. 
Nevezési díj: Nincs. 
Jelentkezés a célban 15.00 – 15.45 óra között. 
Eredményhirdetés: Előreláthatólag 17.30-kor a célban. 
Díjazás: A kategóriák 1-3. helyezettjei érmet és a támogatók által felajánlott 
tiszteletdíjat kapnak. 
Sorsolás: Az eredményhirdetés végén kisorsolásra kerül a résztvevők között a 
verseny fődíja, egy jelentős értékű terepkerékpár, melyet Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, a rendezvény fő támogatója ajánlott fel. 
 
 
Mindenkit nagy szeretettel vár a  

Rendezőség 
 


