
 

 

A XXX. 1956. Október 23. Emlékfutás, Váltó-, és Családi futás 

versenykiírása 

 

1.) A verseny célja: Október 23-a nemzeti ünnepünk, a forradalom és a szabadságharc 66., 

valamint Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulója méltó megünneplése, a családok 

összetartásának sporton keresztüli erősítése, a futás népszerűsítése, az iskolai sport támogatása, 

versenyzési lehetőség biztosítása a tanulásban akadályozott tanulók számára. 

2.) A verseny helye: Salgótarján, Rákóczi út, December 8. tér 

3.) Ideje:  2022. október 23. (vasárnap) 8.30 óra 

4.) A verseny szervezői:  
Salgótarjáni Erdély-Kör    Sportrekreáció Egyesület Salgótarján 

Nógrád Megye Közgyűlése    Nógrád Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Illyés Gyuláné Diáksport Egyesület            Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont  

POFOSZ Salgótarján és Budapest               Nonprofit Kft. 

5.) A versenybíróság: 
 Elnöke: Szabó Attila   

 Titkára: Kalmár Ibolya 

 Tagjai: Barna Péter, Czímmer Péter, Oláh Sándor, Bodor Imre, Mariányi Zsolt,  

     Langer Olivér 

6.) A verseny résztvevői: Mindazok az általános- és középiskolák tanulói, óvodások, valamint 

azok a 18. életévüket betöltött felnőttek, akik a helyszínen a rajt előtt megjelennek, és a 

versenyen elindulnak. 

7.) Nevezés: a helyszínen, időrend szerint a versenyszámok indítása előtt 15 perccel – a nevező 

aláírásával szabályosan kitöltött rajtcédulával -, illetve a felnőtt szenior kategóriákban név 

szerinti nevezés. A 4 fő és a felett rajthoz álló családok a nevezési lapon jelezzék „Családi 

futás”, illetve írják rá a nevüket, indulási szándékukat pedig jelentsék be a RAJTNÁL. 

8.) A váltófutás tudnivalói: Az általános- és középiskolák a váltóban iskolánként csak egy 

csapatot indíthatnak (1 személy csak 1 váltóban indulhat). A Szervező Bizottságnál (3100 

Salgótarján, Fő tér 5.)szeptember 20-ig írásban nevezett iskolák, intézmények váltói az iskola, 

intézmény nevével feliratozott (8 db) pólót kapnak ajándékba, abban kell teljesíteni a távot /8 

fő, illetve felnőtteknél 6 fő/. A váltóban vegyes csapatok is indulhatnak (férfi-nő). Az általános 

iskoláknál a kis- és nagy iskolákat külön értékeljük. A rajtcédulát a váltó utolsó tagjának kell 

leadni a célnál. Amelyik iskola az előzetes nevezés ellenére nem indul, köteles a póló árát 

megfizetni! (Nevezéskor kérjük az iskola tanuló létszámát feltüntetni.) 

9.) Díjazás: A versenyszámok egyéni I.-III. helyezettjei érem, oklevél és lehetőség szerint 

tárgyjutalomban részesülnek. A váltó és családi futás I.-III. helyezett csapatai érmet és 

oklevelet kapnak. Minden 50 év feletti versenyző és tanulásban akadályozott tanuló, valamint 

mozgáskorlátozott résztvevő pólót kap ajándékba.  

10.) Egyebek: A legtöbb tanulót elindító iskolákat külön is jutalmazzuk. Az értékelésnél az iskolai 

tanulólétszámot és a futóversenyen való részvétel százalékos arányát vesszük figyelembe. A 

szülők részvétele esetén plusz pontokat kaphatnak az iskolák és óvodák. Az I.-III. helyezett 

nagy iskola, illetve a legjobb kis iskola, lehetőség esetén sportszervásárlási utalványt nyer, 

valamint az I. helyezett egy évre elnyeri az Erdély-Kör örökös vándorserleget, annak 

kicsinyített mását pedig végleg. (Nagy iskola: 300 fő felett, kis iskola 300 fő alatt). 

A legtöbb tanulót indító középiskola pedig elnyeri a Hargitay Lajos és Hadady Rudolf 

’56-os mártírok emlékére a POFOSZ és a Városi Önkormányzat által alapított örökös 

vándorserleget. Az első korcsoportnál csak a szülővel együtt futókat és egyszerre célba 

érkezőket értékeljük! 
11.) Családi futás: családok részére – gyermek, szülő, nagyszülő –, minimum 4 fő részvételével. A 

családtagoknak egyszerre kell befutniuk. Díjazás a 9. pontban leírtak szerint. 

A versenyen minden résztvevő a saját felelősségére vesz részt! 
 

Langer Olivér  Valiskó Ferenc 

     a Szervező Bizottság titkára                                 a Szervező Bizottság elnöke 

 



 

IDŐREND 
 

A XXX. 2022. évi Október 23. Emlékfutás,  

valamint Váltó- és Családi futás 
 

8:30 Megnyitó, megemlékezések, koszorúzás 

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9:15 Ált. Iskolás lányok 2014 vagy később született 1 kör 956 m Forduló Litkei elágazás 

9:20 Ált. Iskolás fiúk 2014 vagy később született 1 kör 956 m Forduló Litkei elágazás 

 Az I. korcsoportnál csak a szülővel együtt futó és egyszerre célba érő futókat értékeljük, 

illetve díjazzuk!!! 

9:25 Ált. iskolások lányok II. korcsoport 2012 – 2013  1 kör Forduló Pécskő út elág. 

9:30 Ált. iskolások fiúk II. korcsoport  2012 – 2013  1 kör Forduló Pécskő út elág. 

9:35 Ált. iskolások lányok III. korcsoport 2010 – 2011  1 kör Forduló Pécskő út elág. 

9:40 Ált. iskolások fiúk III. korcsoport 2010 – 2011  1 kör Forduló Pécskő út elág. 

9:45 Ált. iskolások lányok IV. korcsoport 2008 – 2009  1 kör Forduló Pécskő út elág. 

9:50 Ált. iskolások fiúk IV. korcsoport 2008 – 2009  1 kör Forduló Pécskő út elág. 

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10:00 Óvodás lányok Rajt II. Rákóczi F. Ált. isk. elől Táv 456 m (½ kör) 

10:05 Óvodás fiúk Rajt II. Rákóczi F. Ált. isk. elől Táv 456 m (½  kör) 
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
10:10 Felnőtt Szenior Nők 1 kör Pécskő út elágazó 

 1993 – 2003 (19-29 évesek) 1 kör Pécskő út elágazó 

 1983 – 1992 (30-39 évesek) 1 kör Pécskő út elágazó 

 1973 – 1982 (40-49 évesek) 1 kör Pécskő út elágazó 

1963 – 1972 (50-59 évesek) 1 kör Pécskő út elágazó 

1953 – 1961 (60-69 évesek)  1 kör Pécskő út elágazó 

1953 előtt született (70 év felettiek) 1 kör Pécskő út elágazó 

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10:20 Váltófutás (nagy általános iskola) Rajt II. Rákóczi F. Ált. isk. 8 x 1 kör Forduló Litkei elág. 

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10:40 Felnőtt Szenior Férfiak 1 kör Pécskő út elágazó 

 1992 – 2002 (19-29 évesek) 1 kör Pécskő út elágazó 

 1982 – 1991 (30-39 évesek) 1 kör Pécskő út elágazó 

 1972 – 1981 (40-49 évesek) 1 kör Pécskő út elágazó 

 1962 – 1971 (50-59 évesek) 1 kör Pécskő út elágazó 

 1952 – 1961 (60-69 évesek) 1 kör Pécskő út elágazó 

1952 előtt született (70 év felettiek) 1 kör Pécskő út elágazó 

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10:50 Váltófutás (kis általános iskola) Rajt II. Rákóczi F. Ált. isk. 8 x 1 kör Forduló Litkei elág. 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
11:15 Családi Futás Rajt II. Rákóczi F. Ált. isk. elől minimum 4 fő 456m

  félkör 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11:25 Középiskolások V. kcs. Lányok  2006-2007   1 kör Pécskő út elág. 

11:30 Középiskolások V. kcs. Fiúk  2006-2007   1 kör Pécskő út elág. 

11:35 Középiskolások VI. kcs. Lányok  2003-2005   1 kör Pécskő út elág. 

11:40 Középiskolások VI. kcs. Fiúk  2003-2005   1 kör Pécskő út elág. 

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11:50 Felnőtt Férfi váltó                                      6 x1 kör Forduló Litkei elág. 
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
12:10 Középiskolai váltók /8 fős csapatok/  8x1 kör /8x956m/ 

          Forduló Litkei elágazás 

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.35  Mozgáskorlátozottak, látás- és hallássérültek  részvétele   156 m  
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SORSOLÁS közvetlenül minden egyes versenyszám befejezése után! 


