
 II. „Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért” 

futóverseny 
 

 a Környezetvédelmi Világnap 

alkalmából 
 

 

A verseny rendezője: 

Alba Regia Atlétikai Klub 

Székesfehérvár MJV Önkormányzata 

Depónia Kft. 

 

A verseny célja:  

A mozgás és ezen keresztül az egészséges életmód népszerűsítése, a figyelem felkeltése a 

környezetvédelem aktuális problémáira, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése.  

Sportolási lehetőség biztosítása családok és munkahelyi közösségek részére. 

A SZENT ISTVÁN EMLÉKÉV megünneplése. 

 

A verseny időpontja: 

2013. június 9. (vasárnap) 

 

A verseny helyszíne: 

Székesfehérvár, Koronázó tér, Rákóczi utca 

 

A verseny fővédnöke: 

Dr. Simicskó István – sportért és ifjúságért felelős államtitkár 

 

A verseny védnökei: 

Dr. Cser -Palkovics András – Székesfehérvár MJV polgármestere 

Miklósa Erika – operaénekesnő  

 

A verseny útvonala: 

Koronázó tér – Rákóczi utca – Széna tér – Rákóczi utca – Koronázó tér. 

A futókör hossza: 1,2 km 

 

Kategóriák: 

1. kategória  Óvodás + nyugdíjas séta 

2. kategória  Depónia futam 

3. kategória  Családi csapat 

4. kategória  Munkahelyi váltó 

5. kategória  Utcai futók 

 

Rajtok időpontjai: 

09:40 - óvodás+nyugdíjas séta (1 kör) 

10:00 - Depónia Futás (1 kör – 1,2 km) 

10:20 - Családi csapatok (1 kör – 1,2 km)  

 Munkahelyi váltó (4×1 kör – 4,8 km) 

Utcai futók (8 kör – 9,6 km) 

 

 

 

 

 



SÉTA 
 

 

Táv: 1 kör  

Jelentkezés: 9:40-ig a rajtnál 

Nevezési díj: - nincs  

Díjazás: minden résztvevő az Emlékévhez kapcsolódó ajándékot kap 

 

 

 

DEPÓNIA TÖMEGFUTÁS 
 

Táv:1 kör (1,2 km) 

Nevezés, jelentkezés:  

- 8:00-tól a verseny helyszínén és napján (2013.06.09.) 1 db PET palackkal 

- A jelentkezéseket a rajt előtt 10 perccel lezárjuk. 

Nevezési díj: - a Depónia Kft. jóvoltából, 1 db lapított PET palack  

Díjazás: az első 1000 befutó ajándék pólót kap. 

 

 

 

CSALÁDI CSAPAT 

 
 Csapat összeállítás: 3 fő (2 szülő+1 gyermek vagy 1 szülő+2 gyermek) 

Táv: 1 kör (1,2 km) 

Nevezési díj: 3000 Ft/csapat, előnevezés esetén 2000ft/csapat 

Nevezési határidők: 

- Előnevezés: 2013.06.06. (csütörtök) 24:00, (név, szül. dátum, kategória, póló 

méret) 

- Helyszínen: a verseny napján 2013.06.09., 10:00-ig 

Nevezési cím:  

- nevezes@arakatletika.hu 

- a verseny helyszínén felállított nevezési pontokon 

Chip-es időmérés: a chip letéti díja 1000 Ft/fő, ami a verseny után visszajár 

Díjazás:  

- minden induló ajándék pólót kap 

- 1-3. helyezetteknek támogatók által felajánlott díjak 

- különdíjak 

 

 

 

MUNKAHELYI VÁLTÓ 

 
Váltó összeállítás: 4 fő, nemtől, kortól függetlenül 

Táv: 4×1 kör (4,8 km) 

Nevezési díj: 4000 Ft/váltó, előnevezés esetén 3000 Ft/váltó 

Nevezési határidők: 

- Előnevezés: 2013.06.06. (csütörtök) 24:00 (név, szül. dátum, kategória, póló 

méret) 

- Helyszínen: a verseny napján 2013.06.09., 10:00-ig 

Nevezési cím:  

-  nevezes@arakatletika.hu 

- a verseny helyszínén felállított nevezési pontokon 

Chip-es időmérés: a chip letéti díja 1000 Ft/csapat, ami a verseny után visszajár 

 

mailto:nevezes@arakatletika.hu?subject=2TESZ%20családi%20csapat
mailto:nevezes@arakatletika.hu?subject=2TESZ%20munkahelyi%20váltó


Díjazás:  

- minden induló ajándék pólót kap 

- 1-3. helyezetteknek támogatók által felajánlott díjak 

- különdíjak 

 

 

UTCAI FUTÓK 
 

Táv: 8 kör (9,6 km) 

Nevezési díj: 2000 Ft/fő, előnevezés esetén 1000ft/fő 

Nevezési határidők: 

- Előnevezés: 2013.06.06. (csütörtök) 24:00, (név, szül. dát., kateg, póló 

méret) 

- Helyszínen: a verseny napján 2013.06.09., 10:00-ig 

Nevezési cím:  

- nevezes@arakatletika.hu 

- a verseny helyszínén felállított nevezési pontokon 

Chip-es időmérés: a chip letéti díja 1000 Ft/fő, ami a verseny után visszajár 

Díjazás:  

- minden induló ajándék pólót kap 

- 1-3. helyezetteknek támogatók által felajánlott díjak 

- különdíjak 

 

 

Kategóriák táv 

nevezési 

díj 

(előnevez

és) 

nevezési díj 

(helyszínen) 

chipes 

időmérés 
díjazás ajándék póló 

SÉTA 1 kör × × nincs nincs nincs 

DEPÓNIA 

Tömegfutás 

1 kör       

(1,2 km) × 
1 PET 

palack 
nincs nincs 

első 1000 

befutó 

Családi 

csapatok 

1 kör       

(1,2 km) 

2000 

Ft/csapat 

3000 

Ft/csapat 
van van van 

Munkahelyi 

váltók 

4×1 kör       

(4,8 km) 

3000 

Ft/csapat 

4000 

Ft/csapat 
van van van 

Utcai Futók 
8 kör       

(9,6 km) 
1000 Ft/fő 2000 Ft/fő van van van 

 

Időmérés:  

A nevezett versenyzők idejét chipes időméréssel végzik a rendezők. 

A CHIP letéti díja 1000 Ft/chip, amit a nevezéssel együtt kell befizetni. A számozott chip 

leadása után a letéti díj visszajár. A chip leadására a versenyt követően 12:00-ig van 

lehetőség a verseny helyszínén. 

 

 

Információ 

Alba Regia Atlétikai Klub 

20/443-1021, 22/501-373 

arak@arakatletika.hu 
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