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Az emlékfutás célja: 

Méltó megemlékezés a 2013. évi sikeres szigetközi árvízi védekezésre egy, a 
védekezés során tapasztalt példátlan összefogást, bajtársiasságot, az önzetlen segíteni és 
tenni akarást jelképező sportrendezvény keretében. 

Jellege: 
Meghívásos csapat-(váltó-) verseny. 

Helye: 
Győr – Győrújfalu – Győrzámoly – Győrladamér – Dunaszeg körzete 

Kezdési (rajt) időpont: 
2019. június 27. 10:00 

Rendezője: 
A Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred és a Honvéd 

Arrabona Sportegyesület, illetve az általuk alakított szervezőcsoport. 
 

A rendezvény fővédnöke: Korom Ferenc altábornagy, a Magyarország Honvédség 
parancsnoka 

A rendezvény védnökei:  
 Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja 

Résztvevői: 
A meghívott és benevezett polgári, önkormányzati, társadalmi és fegyveres 

szervek, illetve rend- és katasztrófavédelmi szervezetek csapatai. 

Nevezés: 
Elektronikus úton a csatolt nevezési lap kitöltésével, Darai Máté hadnagy email 

címére (darai.mate@mil.hu). 

Nevezési határidő: 
2019. június 13. 15:00. A kiíráshoz csatolt nevezési lapot kérjük pontosan 

kitölteni, mivel a technikai értekezleten a nevezési lap alapján kapják meg a 
csapatvezetők a rajtszámokat. A leadott nevezéseket (neveket) a regisztráció során még 
lehet módosítani. 
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Regisztráció: 
2019. június 24-én 15:30 óráig a nevezett csapatok részére kötelező a nevezés 

megerősítése telefonon keresztül. (Darai Máté 70/312-5853). 
 
Nevezést és regisztrációt nem végző csapatok az emlékfutáson nem vehetnek 

részt! 

Technikai értekezlet: 
A technikai értekezleten csak a csapatvezetőknek kell megjelennie. Az 

értekezleten a nevezések alapján kerülnek kiosztásra a csapatok rajtszámai. 

Versenyszám: 
6 váltóponttal szervezett 29,5 km-es váltófutás sportöltözetben. Távelosztás: 7 x 

~4km (lásd később). A táv teljesítése csapatonként 7 váltótag részvételével lehetséges. 

Egyéni nevezést nem fogadunk el, mivel az Emlékfutás, jellegéből adódóan, az 
összefogást jelképező csapatrendezvény. Arra azonban van lehetőség, hogy a váltóbot 
átadását követően a váltott versenyző egyéni ambícióinak megfelelően folytassa a 
futást, azonban a csapatértékelés szempontjából a váltóbotot birtokló versenyző 
eredménye lesz a mérvadó. 

Időmérés: 
Az Emlékfutás során a váltóbotot jelképező felcsavart homokzsákon elhelyezett 

sportident segítségével a csapatonkénti elektronikus időmérés biztosított. 

Csapatok létszáma: 
Minden meghívott szervezetet kérünk két csapat nevezésére, melyek lehetnek 

tisztán férfi, illetve női, de természetesen vegyes csapatok is. 

Összességében az Emlékfutásra maximum 62 csapat nevezhet. A meghívott 
szervezetek, alakulatok és települések csak a fenti kvóta szerint (2 csapat/meghívott) 
indíthatnak csapatokat. 

Fontos! A rendezvénylétszám maximális kihasználása érdekében kérjük azonban 
azokat a szervezeteket, amelyek potenciálisan képesek a két csapaton felül továbbiak 
indítására is, nevezésük során ezt a Nevezési lap „Kiegészítő információk” rovatában 
jelezzék, így lehetőség nyílik arra, hogy amennyiben valamely szervezet, illetve 
település nem használja ki a részére felkínált lehetőséget, akkor a plusz potenciállal 
rendelkező szervezetekből a készenlétben állók közül hívjunk további résztvevőket. 

Egy csapat maximum 7 fő versenyzőből – akik közül 1 fő a csapatvezető – 
állhat. A verseny szervezői ösztönzik 7 fős csapatok indítását a rendezvény 
létszámkereteinek maximális kihasználása érdekében. A csapatok lehetnek vegyes 
felépítésűek (tagjai egyaránt lehetnek férfiak, nők, gyermekek). 
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Öltözet: 
Egyéni sportöltözet. A rajtszámot minden részvevő köteles öltözetén elöl, jól 

láthatóan viselni! 

Díjazás: 
Minden induló versenyző egyedi emlékérem díjazásban részesül. 
Ezen kívül, habár az emlékfutás hangsúlyozottan nem verseny-orientált, külön 

díjazva lesz: 
 az abszolút első három helyezett csapat; 
 a legjobb eredményt elért civil csapat; 
 a legjobb eredményt elért hivatásos csapat; 
 a legjobb eredményt elért női csapat; 
 a legalacsonyabb átlagéletkorú csapat; 
 a legmagasabb átlagéletkorú csapat. 

Parkolás: 
Parkolóhelyet, parkolási lehetőséget a szervező bizottság nem biztosít. A 

versenyzők részére nem kerül kijelölésre parkolóhely, ennek megfelelően a parkolás 
egyéni felelősség, a KRESZ vonatkozó szabályai alapján. 

Tisztálkodás: 
Tömeges zuhanyzási, fürdési lehetőség a „Rajt-Cél” területen nincs. A minimális 

higiénés szükségletek biztosítása az Aranypart II-n lévő nyilvános WC-vel és mosdóval, 
telepített Toi-Toi vécékkel és vízszállító utánfutókkal tervezett. 

Egyéb információk: 
A csapattagok szállítása a váltópontok és a „Rajt-Cél” körzet viszonylatában 

központilag szervezett járatokkal történik. A járatok indulása a váltópontok 
megjelölésével a „Rajt-Cél” területen kifüggesztésre, illetve a technikai értekezleten 
kihirdetésre kerül. 

A futóútvonal csomópontjain forgalomszabályozók segítik a versenyzők 
tájékozódását. 

A leváltott, illetve beérkezett versenyzőket a 12. Arrabona Légvédelmi 
Rakétaezred és a Honvéd Arrabona SE „katonás-jellegű” ebéddel (babgulyás, 
túróstáska) várja, illetve vendégeli meg. 
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IDŐREND 

2019. június 27. (csütörtök) 
07:30 –  Csapatok beérkezése 
08:30 – 08:45 Technikai értekezlet (csapatvezetők részére) 
08:45 – 09:40 Egyéni bemelegítés 
09.45 Megnyitó 
09.50 Busz indulás az 1. váltópontra 
09.55 Busz indulás az 2. váltópontra 
10:00 – 13:00 Emlékfutás 
10:30 – 12:30 Futók visszaszállítása a „rajt-cél” körzetbe 
12:00 – 13:45 Ebéd ( a beérkezetteknek folyamatosan) 
13:00 – 13:45 Felkészülés eredményhirdetésre 
13:45 – 14:00 Eredményhirdetés 
14:00 -  Rendezvény zárása 

 
VÁLTÓPONTOK ÉS FUTÓSZAKASZOK 

Váltópont 
megnevezése 

Koordináták Távolság Megjegyzés Talaj 

Rajt / Cél 
(R /C) 

É: 47°41.645´ 
K: 17°37.497´ 

Σ 29,5 km 
Győr – 

Aranypart 2. 
(„Lapos tanszék”) 

 

1. váltópont 
É: 47°43.307´ 
K: 17°36.718´ 

4,5 km 
Győrújfalu – 

COOP ABC parkoló 
Bitumen, 

döngölt föld 

2. váltópont 
É: 47°44.715´ 
K: 17°34.363´ 

4,0 km 
Győrzámoly – 

Corso Verona kávézó 
parkoló 

Bitumen 

3. váltópont 
É: 47°46.394´ 
K: 17°32.029´ 

 
4,4 km 

 

Dunaszeg – 
Kemencés-udvar 

parkoló 
Bitumen 

4. váltópont 
É: 47°45.595´ 
K: 17°32.689´ 

4,5 km 
Dunaszeg – 

Koppány Csárda 
mögötti töltésszakasz 

Bitumen, apró 
kavics 

5. váltópont 
É: 47°44.179´ 
K: 17°34.626´ 

4,1 km 
Győrzámoly – 

Mosoni-Duna töltés – 
Béke utca torkolat 

Apró kavics, 
bitumen 

6. váltópont 
É: 47°42.562´ 
K: 17°35.323´ 

4,6 km 
Mosoni-Duna töltés – 
pihenőhely (kis faház) 

Bitumen 

Rajt / Cél 
(R /C) 

É: 47°41.645´ 
K: 17°37.497´ 

3,4 km  Bitumen 
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