
Savaria Legio Race - extrém futóverseny 

                                                                                                                 Futónaptár.hu 
A Verseny 
A verseny helyszíne: Szombathely, Szabadidő központ   47°13'48.80"  16°35'44.24" 
A verseny időpontja: 2015. szeptember 12. Szombat 
Futamok Indulása: 2015. 09. 12.-e 11:00 órától (gyermek, serdülő), 13:00 órától (diák, 
felnőtt, veterán) 20- 30 percenként kis csoportokban (30 - 40 fő maximum)! 
Online nevezési és utalási, befizetési  határidő: 2015. 09. 10.-e 12:00 óra 
Helyszíni nevezés: 9700 Szombathely, Szabadidő központ 
Helyszíni nevezés (gyermek, serdülő) :  08:00-tól 10:30-ig 
Helyszíni nevezés (diák, felnőtt, veterán) :  08:00-tól 12:30-ig 
Az akadályfutó versenyen bárki részt vehet, nemtől, kortól, vagy edzettségi állapottól függően. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy nem csupán életerős atléták tudnak részt venni a versenyen! A 
gyerekektől egészen a veteránokig, mindenki számára megfelelő kihívást és kikapcsolódást 
biztosít a rendezvényünk. A verseny népszerűségének kulcsa, hogy az emberek szeretik 
kipróbálni saját határaikat. Az átlagemberek és a gyermekek számára is elérhetővé válik ez a 
kihívás. 
 

Nevezési díjak 

Táv Kategória Fizetés módja Ár 

 6+ km  felnőtt 19-55 év  helyszínen 8.500 Ft 

 6+ km  felnőtt 19-55 év  előre utalással 7.500 Ft 

 6+ km  diák 15-18 év helyszínen 5.000 Ft 

 6+ km  diák 15-18 év előre utalással 4.000 Ft 

 6+ km  veterán 56 éves kortól helyszínen 7.500 Ft 

 6+ km  veterán 56 éves kortól előre utalással 6.500 Ft 

 6+ km  felnőtt csoportos / fő / 10 főtől helyszínen 5.000 Ft 

 6+ km  felnőtt csoportos / fő / 10 főtől előre utalással 4.000 Ft 

 0,7+ km  gyermek 4-10 év helyszínen 2.500 Ft 

 0,7+ km  gyermek 4-10 év előre utalással 2.000 Ft 

 0,7+ km  gyermek 4-10 év csoportos / fő / 10 főtől helyszínen 2.000 Ft 

 0,7+ km  gyermek 4-10 év csoportos / fő / 10 főtől előre utalással 1.500 Ft 

 0,7+ km  serdülő 11-14 év helyszínen 4.000 Ft 

 0,7+ km  serdülő 11-14 év előre utalással 3.500 Ft 

 0,7+ km  serdülő 11-14 év csoportos / fő / 10 főtől helyszínen 2.500 Ft 

 0,7+ km  serdülő 11-14 év csoportos / fő / 10 főtől előre utalással 2.000 Ft 

 vegyes  családi /  fő / 3 családtagtól helyszínen 5.000 Ft 

 vegyes  családi /  fő / 3 családtagtól előre utalással 4.000 Ft 

  



Futamok Indulása: 2015. 09. 12.-e 11:00 órától (gyermek, serdülő), 13:00 órától (diák, 
felnőtt, veterán) 20- 30 percenként kis csoportokban (30 - 40 fő maximum)! 
Online nevezési és utalási, befizetési  határidő: 2015. 09. 10.-e 12:00 óra 
Helyszíni nevezés: 9700 Szombathely, Szabadidő központ 
Helyszíni nevezés (gyermek, serdülő) :  08:00-tól 10:30-ig 
Helyszíni nevezés (diák, felnőtt, veterán) :  08:00-tól 12:30-ig 
Előre utalásnál kérjük a versenyre nyitott alszámlára utalni, minden befizetés érvényes, 
amely szeptember 10.-ig jóváírásra kerül: 
Sopron Bank Burgenland Szombathelyi Fiók 
17600042-00589673-00600002 
Számla Tulajdonos: Skorpio Box Club 
Fontos megjegyzések: 
- A fentieken kívül egyéb nevezési kategóriát nem indítunk. 
- A helyszínen az egészségügyi nyilatkozatot tartalmazó versenyszabály ismertetést minden 
résztvevő vagy törvényes képviselője aláírni köteles.  
- Csoportos nevezésnél javasoljuk az egyben nevezést e-mail útján. 
- Felnőtt csoport esetén minden egyéb kategória összevonható a felnőtt egységár szerint. 
Amennyiben a csoporton belüli más kategóriába tartozó résztvevő is van, az esetben az adott 
kategóriába történő egyéni nevezés javasolt. 
- 18. év alatti csoport esetén csoportvezető jelenléte kötelező. 
- 18. év alatti résztvevőnek vagy gyámság alatt lévőknek írásos szülői vagy gyám általi 
beleegyezés kötelező. 
- A rendező fenntartja a jogot bármely induló esetében megtagadni az indulást indok nélkül. 
- A rendező fenntartja a jogot bármely induló esetében megtagadni az indulást a jelenlévő orvos 
véleménye alapján. 
- A rendező fenntartja a jogot bármely induló esetében megtagadni az indulást a jelenlévő 
rendfenntartó személyek véleménye alapján. 
- A rendező fenntartja a jogot minden kategóriát változtatni, a kategóriákba besorolni. 
- A rendező a versenyen elhagyott tárgyakért, a résztvevők viselkedéséért, az esetleges külső 
rendbontásokért, a versenyen nem szerződéssel jelenlévő megjelentekért, a verseny idején a 
verseny helyszínein vállalkozási vagy egyéb tevékenységet végzőkért, a verseny helyszíneit vagy 
eszközeit a versenyidőn túl vagy a versenyidőn belül nem szakszerűen az előírásoknak 
megfelelően használatból adódó semmilyen kárért felelősséget nem vállal. 
- A versenyen lezárt, elkerített, egyéb módon megjelölt, mások által csak szabad elhatározásból, 
saját felelősségre megközelített/használt, veszélyesnek minősített területek/eszközök használata, 
megközelítése tilos, melyet minden résztvevő a versenyre jelentkezéskor tudomásul vesz és a 
tudomásul vételt a megnevezett szabályzatban írásban ellenjegyez. Erre kiemelten felhívjuk 
minden résztvevő és a versenyt megtekintő vendégek figyelmét. 
- A résztvevők tudomásul veszik, hogy a versenyen szabad felhasználású kép és hangfelvételek 
készítése történik, melyekhez való korlátlan felhasználásba a helyszínen kötelezően kitöltött 
nyilatkozatban írásban beleegyeznek. 
- A rendező minden a versenyt érintő változtatás jogát fenntartja. 
- Minden egyéb információ közül ezen honlap tartalma irányadó. 

Nevezés 



Futamok Indulása: 2015. 09. 12.-e 11:00 órától (gyermek, serdülő), 13:00 órától (diák, felnőtt, 
veterán) 20- 30 percenként kis csoportokban (30 - 40 fő maximum)! 
Online nevezési és utalási, befizetési  határidő: 2015. 09. 10.-e 12:00 óra 
Helyszíni nevezés: 9700 Szombathely, Szabadidő központ 
Helyszíni nevezés (gyermek, serdülő) :  08:00-tól 10:30-ig 
Helyszíni nevezés (diák, felnőtt, veterán) :  08:00-tól 12:30-ig 
  
A nevezés 3 lépésből áll: 
  
1. regisztrálni erre a linkre kattintva a kért adatok megadásával: 
http://nevezes.odinsport.hu/?mn=odin_registration 
majd a regisztrációs e-mailben kapott linkre kattintva kell a regisztrációt megerősíteni, 
  
2. nevezni a regisztráció után ide belépve: 
http://nevezes.odinsport.hu/?mn=login 

1. tetszőleges felhasználónevet és jelszavat megadni majd ezekkel belépni, 
2. az adatlapot a csillaggal jelölt pontokban az ADATLAP / SZERKESZTÉS menüben 

kitölteni, alul menteni, 
3. kiválasztani a VERSENYEK / AKTÍV menüben a versenyünket, 
4. a ZÖLD PLUSZ gombbal nevezni, 
5. pólóméretet, ÁFÁ-s számla igényt, egyéb üzenetet kitölteni, 
6. kiválasztani a kategóriát, 
7. megadni az esetleges csoport nevet a szöveges mezőben, 
8. NEVEZÉS ELKÜLDÉSE gombbal véglegesítenia nevezést. 

  
3. elutalni a nevezési díjat vagy a helyszínen fizetni 
Előre utalásnál kérjük az alábbi versenyre nyitott alszámlára utalni. 
Minden előre történő nevezés  érvényes mely esetében a befizetett összeg szeptember 10.-ig 
jóváírásra kerül. 
Utalásnál, befizetésnél kérjük megadni: 
befizető neve, város, születési idő, csoportos nevezés esetén a csoport neve 
Sopron Bank Burgenland Szombathelyi Fiók 
17600042-00589673-00600002 
Számla Tulajdonos: Skorpio Box Club 
A helyszínen is lehetséges nevezni, de a gördülékenyebb ügyintézés miatt az online nevezés 
javasolt. 
A helyszínen pénzváltásra lehetőség nincs. Fizetni kizárólag Magyar forinttal lehet.. 
A regisztrált adatokat kizárólag belső használatra tároljuk, idegen, haradik fél részére nem adjuk 
át. 
  
Fontos: 
Gyermek/serdülő (14 éves korig) csoportok regisztrációja  esetén a regisztrációs adatokat: 
(csoport neve, név, város, születési idő, anyja neve) kell elküldeni e-mailben a megadott e-mail 
címre:  savarialegiorace@gmail.com 
 


