
 

 
 

ORSZÁGOS GÁTŐRFUTÁS 
a Coca-Cola támogatásával 

 

KÖRMENDI HELYSZÍN 
2015. március 22. vasárnap 10.00 óra  

Körmend, Berzsenyi Dániel utcában (Büdös ároknál) 
GPS: ↑ 47.005239,  → 16.604899 

 
Ha szereti a természetet, ha szeret futni és látott már árvizet-akkor 

a Víz Világnapján Önnek a gátakon a helye! 
 
 
Hogy miért? Szándékunk, hogy hivatásuk fontosságát elismerve tisztelegjünk a gátőrök előtt, azok 
előtt, akik természetes vizeink és vízkincsünk legjobb ismerői. Az árvizek elleni védekezésben ugyanis 
a gátőrök tevékenysége semmivel sem helyettesíthető. A legmodernebb technikai kommunikációs 
eszközök csak az emberi tudással a szakmai tapasztalatokkal együtt lehetnek hatékonyak a 
vízkormányozási feladatok ellátásában, különösen árvíz idején. 
 
A Víz Világnapján menjünk a gátakra, ismerkedjünk meg a töltések világával, és egy kis fizikai 
erőpróbával – egy rövid futóverseny révén – kóstoljunk bele a gátőrök fáradságos munkájába. 
 
A futás a március 22-i vasárnapon, délelőtt 10 órakor, egyszerre indul az ország 12 vízügyi 
igazgatósága által kijelölt, 12 különböző helyszínen.  
 
Az előzetesen regisztráló első 99 jelentkezőt – a Coca-Cola támogatásával -, helyszínenként a nagy 
eseményre emlékeztető, jó minőségű pólóba bújtatjuk! 
 

REGISZTRÁCIÓ:  
 
A részvételhez regisztráció szükséges, előzetesen az OVF honlapján (www.ovf.hu) március 10-e 
délelőtt 10.00 órától, illetve a futás napján reggel 8.45-től a helyszínen.  
 
A versenyt (kategóriánként) az nyeri, aki a rajt után a legrövidebb idő alatt lefutja a távot. 
 

http://www.ovf.hu/


 
 
 
VERSENY-INFORMÁCIÓK: 
 
Regisztráció, rajt-cél: Körmend, Berzsenyi Dániel utcában (Büdös ároknál)  

     GPS: ↑ 47.005239,  → 16.604899 
Eredményhirdetés: ugyanott  
 
Versenyközpont: 
Regisztráció és helyszíni nevezés a rajt helyszínén felállított sátorban  
2015. március 22. 8:45- 09:45 óráig. 
 
Rajt: 2015. március 22. 10:00 óra 
Eredményhirdetés: 2015. március 22. 1130 óra 
 
Táv: 3 km (2 kör) 
 
Kategóriák: nő, férfi, gyerek (12 éves korig) 
                      kategóriánként külön indítjuk a futást 
 
Díjak: a kategóriák első három helyezettjei (nő, férfi, gyerek) díjazásban részesülnek. 
 
Mindhárom kategóriában: 
I. díj: Családi belépő a Kis-Balaton Ház kiállításaira 
          1 órás kerékpározási lehetőség 
          KB ajándékcsomag 
II. díj: Családi belépő a Kis-Balaton Ház kiállításaira 
    KB ajándékcsomag 
III. díj: könyvajándék  
     KB ajándékcsomag 
 
Nevezési díj nincs! 
 
FONTOS: 
A versenyzők a saját felelősségükre indulnak a versenyen. 
A futam útvonala rossz idő esetén sem változik, esőnap nincs. 
Ruhatár és csomagmegőrző a rajtnál biztosított, a ruhatárban elhelyezett tárgyakért a szervezők nem 
vállalnak felelősséget. 
Felhívjuk figyelmet, hogy 14 év alatti gyerekek, csak felnőtt kíséretében, vagy írásos szülői beleegyezés 
benyújtásával futhatnak! 
 
Bővebb információ a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon kérhető  
(Tel: 94/521-259, lotz.eva@nyuduvizig.hu) 
 
Várunk minden érdeklődőt a „Fuss az árnál sebesebben” gondolat jegyében:  
 

                                                                               
 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
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