18. SZENTGOTTHÁRDI CSATA EMLÉKFUTÁS
2022. július 30-Án, szombaton

A futáson MINDEN nevező (gyerek, para, hobbi, főfutam) a rajtszáma felmutatásával 1000 Ft-os
kedvezményre jogosult a belépője árából a SZENTGOTTHÁRD SPA & WELLNESSBEN
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GYEREKFUTAMOK
Ovis I. Korcsoport
II. Korcsoport
III. Korcsoport
IV. Korcsoport
V-VI. Korcsoport

2017 és fiatalabb leány és fiú
2015 - 2016 leány és fiú
2013 - 2014 leány és fiú
2011 - 2012 leány és fiú
2007 - 2010 leány és fiú

1 kör
1 kör
2 kör
2 kör
3 kör

300 m
300 m
800 m
800 m
1.200 m

Útvonal: Végig aszfaltút a Széll Kálmán téren (Rajt: Könyvtár elől, a körforgalomig és vissza a
rajtig).
Nevezési díj: 2022.07.15. nevezési határidőig 500 Ft, ezt követően csak a helyszínen van lehetőség nevezni,
amelynek díja 1000,- Ft.
Díjak: Minden korcsoport 1-3 helyezettje részére: oklevél, érem, fürdőbelépő.
17:15

PARAFUTAM
400m
1 kör
Útvonal: Végig aszfaltút a Széll Kálmán téren (Rajt: könyvtár elől, a körforgalomig és vissza a
rajtig).
A nevezés ingyenes.
Díjak: Minden résztvevő oklevelet és ajándékot kap. Az abszolút sorrend 1-3 helyezett (férfi/nő)
részére: érem.

17:30

GYEREKFUTAMOK ÉS PARAFUTAM EREDMÉNYHIRDETÉSE

Kb. 18:30

FŐFUTAM

9.500 m

Az első 200 főfutamos nevező a 30 éves OPEL SZENTGOTTHÁRD jóvoltából ajándék pólót
és esőkabátot kapnak!
A vonatok esetleges késése miatt a rajtra néhány perccel korábban vagy később kerülhet sor!
Útvonal:
Szentgotthárd → Mogersdorfi emlékkereszt (Ausztria) → Szentgotthárd.
A kb. 600 m-es határszakasz kivételével végig aszfaltút. A mogersdorfi emlékkereszt (forduló) előtt
kb. 1.500 m emelkedő 90 m-es szintkülönbséggel, mely visszafelé értelemszerűen lejtő.
Nevezési díj: 2022.07.15. nevezési határidőig 4.000,- Ft, ezt követően csak a helyszínen van
lehetőség nevezni, amelynek díja 5.000,- Ft.
Az időmérést továbbra is az AGNI-TIMING biztosítja. Minden rajtszám UHF chipet kap, ez az
IAAF által is elfogadott hivatalos időmérést tesz lehetővé. Az eredmények a www.sportido.hu
honlapon lesznek elérhetőek. Chip nélkül nincs időmérés, ill. értékelés.
A Nevezési díj tartalmazza:
- részvételt a versenyen
- chipes nettó időmérést
- rajtszámot
- egyedi befutóérmet (minden korosztály
részére)
- biztosított futó útvonalat

- frissítést
- feltölthető fotókat
- orvosi felügyeletet
- kulturált öltözési
lehetőséget
- rajtcsomagot

és

zuhanyzási

Korcsoportok: NŐI/FÉRFI: 2003-ig, 2002–1993, 1992–1983,
1982-1973, 1972-1963, 1962 előtt születettek
Díjak: Minden korcsoport 1-3 helyezettje részére: oklevél, serleg, fürdőbelépő. Abszolút 1-3.
helyezettek részére: oklevél, serleg.
Férfi/női abszolút győztes díja: 25.000,- Ft értékű
vásárlási utalvány.
A legjobb 1-3 szentgotthárdi (férfi/nő) abszolút versenyző különdíjban részesül.
A főfutam minden célba érő versenyzője befutóérmet kap ajándékba.
18:40 A HARMINC ÉVES OPEL HOBBIFUTAM

2022 m

Útvonal: Végig aszfaltút, a Csatafutás rajtjától,
az OPEL parkolóig.
Nevezési díj: 2022.07.15. nevezési határidőig 1500,- Ft, ezt követően csak a helyszínen van
lehetőség nevezni, amelynek díja 2000,- Ft.
Minden nevező a 30 éves OPEL SZENTGOTTHÁRD jóvoltából ajándék pólót és esőkabátot
kap.
Díjak: Az abszolút sorrend 1-3 helyezett (férfi/nő) részére: oklevél, serleg, fürdőbelépő.

Kb. 20:30

OPEL HOBBIFUTAM ÉS FŐFUTAM EREDMÉNYHIRDETÉSE

Minden főfutamos, hobbi és parafutamos indulót vendégül látunk egy gulyáslevesre. Minden gyerek
fagyi jegyet kap.
A nevezési díjak befizetése és a rajtszámok kiadása 2022. július 29-én, pénteken 17-től 19 óráig a
Színház - Szentgotthárd) (Széll Kálmán tér 7.), valamint a verseny napján 14:00 órától a
rendezvény helyszínén (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér).
Helyszíni nevezés a mindenkori futam kezdete előtti 1 óráig!
Átöltözési és zuhanyozási lehetőség a Szent Gotthárd Általános Iskola (volt Széchenyi iskola)
tornacsarnoka.

Előnevezés: internet: www.csatafutas.com
Információ:
Gaál Ákos (főszervező) tel: +3630 4774679 email: sport@szentgotthard.hu
Szállás: https://szentgotthard.hu/hu/szallashelyek.html
Szentgotthárd Spa & Wellness: https://gotthardfurdo.hu/
A versenyen mindenki saját felelősségére indul! A változtatás jogát fenntartjuk!
Főtámogatók

A 18. Szentgotthárdi Csata Emlékfutás (továbbiakban: rendezvény) nevű sporteseményen való
részvétel feltétele az alábbi nyilatkozat minden pontjának elfogadása.
1. Kijelentem, hogy a rendezvényen saját felelősségemre, megfelelő egészségi állapotban veszek részt.
2. Kijelentem, hogy a Versenykiírásban (elérhető a www.csatafutas.com/versenykiiras weboldalon)
leírtakat elolvastam, tudomásul vettem, elfogadom.
3. Tudomásul veszem, hogy a rendezvény országhatárt, külföldi országot érinthet.
4. Kijelentem, hogy az adott ország hatályos jogszabályait betartom.
5. Tudomásul veszem, hogy a szervezők, rendőrség, polgárőrség utasításait a rendezvény során köteles
vagyok betartani.
6. Amennyiben a szervezők úgy ítélik meg, tudomásul veszem az előre kijelölt útvonal
megváltoztatását és a rendezvény alatt azon haladok.
7. Tudomásul veszem, hogy fejhallgatóval kizárólag saját felelősségemre vehetek részt a versenyen, ha
ebből kifolyólag nem értesülök információkról, azok miatt a szervezőket felelősség nem terheli,
bármilyen jellegű kártérítési jogomról lemondok.
8. Elfogadom, hogy a rendezvény útvonalai többnyire a forgalom elől nem lezártak, azok közutak, így a
közlekedés további résztvevőivel találkozhatok. Az ilyen esetekben köteles vagyok a KRESZ
szabályainak megfelelően eljárni.
9. A verseny alatt köteles vagyok a szervezőktől kapott rajtszámot, chipet mindvégig jól látható módon,
mellkason vagy rajtszámtartó övön (elöl) viselni.
10. Elfogadom, hogy a pálya elhagyása, annak rövidítése kizárást von maga után.
11. Hozzájárulok, hogy a rólam készült fotókat, mozgókép anyagokat, hangfelvételeket a szervezők
korlátlan ideig, korlátlan helyen felhasználják korlátlan módon, többnyire promóciós tevékenységre,
azokat harmadik személynek átadják, a későbbiekben ellenszolgáltatásért nem vagyok jogosult
fellépni, további írásos engedélyemre nincs szükség.
12. Hozzájárulok, hogy a szervezők az előnevezés, vagy nevezés során általam megadott személyes
adataimat a rendezvénnyel kapcsolatban kellő mértékben felhasználják, de azt promóciós célra
harmadik félnek nem adhatják át.
13. Elfogadom, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják.
14. A nyilatkozat saját kezű aláírásom nélkül is érvényes.
15. A nevezés leadásával (akár elektronikus (www.csatafutas.com/elonevezes), akár papír formátumban
történik) véglegesen elfogadom a nyilatkozatot.

Szentgotthárdi Csata Emlékfutás Szervező bizottsága

