
 

Bevezető 

 

 
Gyöngyös a szőlő és a bor városa, amit az itt élők a  Gyöngyösi 
Szüret rendezvénysorozattal ünnepelnek meg.  
E sorozathoz kapcsolódva tartjuk meg immár 28. alkalommal a 
Szüreti Futónapot, benne a Kömlei Károly Emlékfutást. 
 
Reméljük a versenyre sok futást-kocogást kedvelő jön el a 
Városból és a Mátraaljáról, valamint távolabb lakó futók is 
elfogadják meghívásunkat.  
 
Jó versenyzést és szurkolást kívánunk mindenkinek ! 
 

A verseny ideje: 2019. szept. 20. (péntek) 16.00 óra 
  esőnap szept 27. (péntek)   16.00 óra 
Helye:  Gyöngyös, Fő tér 
 

Előnevezés:        2019.09.17–ig emailben a   tibor.tari@mert.hu 
címre. Az ált. iskolai szervezők formanyomtatványt  
kapnak, azon nevezhetnek. Iskolai nem szervezett   
indulók  csak a helyszínen nevezhetnek.  

 

Helyszíni nevezés:    a Fő téren 14  órától, illetve az adott futam 
kezdete előtt  45 perccel. 

Nevezési díjak:  
-  6 évig (csak helyszíni)            500 Ft 
-  7-18  évig előnevezés 700 Ft, helyszíni 1.000 Ft 
-  18 év felett csak helyszíni       1.500 Ft 

 
- iskolai váltóknak ingyenes, de kötelező a                       

     regisztráció és a rajtszám felvétele 
-  családi futás ua. 
- céges csapatok előnevezéssel ingyenes, a helyszíni  
   2.000 Ft/csapat 

  
Rendezők:  KÉK-S  SE  

      GYÖTRI Triatlon Klub  
      MÁTRA SE 

     
További információk:      

 
 Tari Tibor 37/73-75-78, 30/835-7203 
   tibor.tari@mert.hu  
 Tóth Lajos 70/638-4059 
 
 
 

Kömlei Károly                             
     (1910-1988) 
 
Kömlei Károly 1936-ban 
került Gyöngyösre, ahol 
10 évig a Csárda ( most 
Felsővárosi), 5 évig a 
Sóház utcai (most Arany 
János), 23 évig pedig az 1-
es (most II. Rákóczi 
Ferenc) általános 
iskolában tanított. 1937-ben egyik életre keltője volt a Gyöngyösi 
Atlétikai Klubnak. Több mint 50 éves pedagógusi, edzői 
munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, köztük amire a 
legbüszkébb, az a kiváló tanári elismerés volt. 
 
Fontos információk: 
• egyéni futamokban (kivétel a 6 évesek) és a Céges futáson 

chipes időmérés lesz, a chip használata kötelező, hiánya 
vagy előírástól eltérő használat esetén a vesenyzőt nem 
tudjuk értékelni. 

• a chipet a bokára kell felcsatolni, mert a jelfogó csak max 
50 cm magasságig érzékeli. Tehát kézben, karon nem 
használható. Futás után a chipet kérjük vissza !!! 

• rajtszám csak a 6 évesek futamában, az iskolai váltóban és 
a  családi futáson lesz 

• egyéniben mindenki csak a születési évének megfelelő 
futamban indulhat 

• a futamok időpontjai, a korosztályok, kategóriák és a 
versenytávok a hátoldalon láthatóak  

• a családi futás min. 3 főből áll (közvetlen szülő-gyermek) 
• az általános iskolák pontversenyében két kategóriában 

hirdetünk eredményt: eredményesség és mozgósítás 
alapján:. 
 

1. Eredményesség: az egyéni verseny és a  váltók 1-6 helyezései 
számítanak. Az egyéni 1. hely 6 pont, 2. hely 5 pont stb, a 
váltó 3-szoros pontozású. 

2. Mozgósítás: a célbaérkező versenyzők száma alapján szerez 
1 fő 1 pontot az iskolának.  

 
A váltóversenyt a közép és általános iskoláknál külön értékeljük. 
Váltóban az ált. iskolásoknál csak 16 év alattiak indulhatnak ! 
A váltófutásra a csapatnak külön kell nevezni, mely ingyenes.  
A csapatot 6 fő (3 fiú és 3 lány) alkotja, a /1 rajtszámú a kezdő, a 
/6 rajtszámú a befutó váltótag. A csapatok váltóbotot hozzanak.  
Az eredményességi versenyben azonos pontszám esetén a váltóban  
elért jobb helyezés a döntő, mozgósításban egyenlőség esetén 
a kisebb taglétszámú iskola a gyöztes. 
 

A verseny díjazása: 
 
• A legeredményesebb iskola a  Kömlei Károly Vándorkupát 

kapja 

• A legjobban mozgósító iskola: nagyméretű serleg 

• az egyéni futamok 1-3. hely kategóriánként: érem, póló 
• 1-3. hely férfi és női Céges csapat: nagy taps a szinpadon 
• 1-6. helyezett család: ajándék 
• 1-3 helyezett középiskolai váltótagok:  érem 
• 1-3 helyezett ált.iskolai váltótagok:  érem 
 

Az utóbbi  öt év 4,5 km-es futam győztesei: 
           
 Nők           Férfiak 

 
2014:  Bozsik Anett   Gyöngyös      Didriksen Albert  Gy. halász 
2015:  Bozsik Anett   Gyöngyös      Barna Bence         Salgótarján 
2016:  Papp Ildikó     Salgótarján     Erdős Péter           Eger 
2017:  Tóth Boglárka Gyöngyös      Szőllősi András    GYTK 
2018:  Papp Ildikó     Salgótarján    Fehérvári Dániel Salgótarján 
 

 

Az utóbbi öt év legeredményesebb iskolái: 
  
2014:  Kálváriaparti Ált.Isk. és Sportiskola Gyöngyös 
2015:  Kálváriaparti Ált.Isk. és Sportiskola Gyöngyös 
2016:  Kálváriaparti Ált.Isk. és Sportiskola Gyöngyös 
2017:  Kálváriaparti Ált.Isk. és Sportiskola Gyöngyös 
2018:  Kálváriaparti Ált.Isk. és Sportiskola Gyöngyös 
 

A futóverseny támogatói: 

 
 
B Braun Magyarország 
Dér Pincészet Abasár 
D-Tech Kft 
Gyöngyösi Önkormányzat 
K & V Fuvarozó Kft 
Kalandoor Túrabolt 
Kiss Antal olimpikon Tatabánya 
 

 
Mátrai Erőmű ZRt Visonta 
Manhattan Gyorsétterem 
Mátrabike Kerékpárbolt 
Mátra Sportegyesület 
Tufi Kerékpárbolt 
 

 

 
 
 



 

 

 

Időrend, futamok, kategóriák 
 
 
14.30 Nevezés nyit 
 
16.00 6 év és alattiak (2013 és az után szül.) 0,5 kör (350 m) 
 
16.10 7-8 évesek (2011-2012)              1,5 kör (800 m) 
 
16.20 9-10 évesek (2009-10)           2,5 kör (1,3 km) 
 
16.35 11-12 évesek (2007-2008)               2,5 kör (1,3 km) 
 
16.55 13-14 évesek (2005-2006)         2,5 nagykör (2 km) 
 
17.15 15-18 évesek (2001-2004)        2,5 nagykör (2 km) 
 
17.30 19-39 évesek (1980-2000)         6 nagykör (4,5 km) 
 40-59 év közötti szeniorok (1960-79 közt szül.) 
 60 év fölötti veteránok (1959 és az előtt szül.) 

Céges csapatverseny (4 fős) 
 

A legkisebbek kivételével az egyéni futamokban és a 
Céges futáson chipes időmérés lesz. Itt a chip használata 
kötelező, hiánya vagy helytelen használat esetén a 
vesenyzőt nem tudjuk értékelni.  
Ha valaki nem fut át a chip szőnyegen vagy kevesebb 
kört teljesít, értelem szerűen azt sem tudjuk értékelni.  
A versenyt követően az eredmények a WWW.evochip.hu 
honlapon tekinthetők meg. 
 
 
18.00 Iskolák váltóversenye                   6 kör  (6 fő) 
 (az első futó csak 350 m-t fut a többi 450 m-t) 
 
18.10 Családi Futás                         1,5 kör  (800 m) 
 min 3 fős csapat, értékelés az egyéni  

helyezési számok alapján 
 
19.00 Eredményhirdetés, tombola a Fő téri szinpadon 
 

 

 

 

    

Céges csapatverseny  
 

 
A csapat 4 főből áll, a női és a férfi csapatok külön 
kerülnek értékelésre. 
Ha a csapatban akárcsak 1 férfi van, az a csapat a 
férfiak közt lesz értékelve. 
A céges csapatban  csak az adott cég dolgozója 
vehet részt, nem céges futó esetén a csapat nem lesz 
értékelve (versenyen kívül futhatnak).  
Egy cég indíthat több csapatot is.  
 
Az előnevezés ingyenes, a helyszíni 2.000 
Ft/csapat. Előnevezés 2019.09.17-ig a csapatnév és 
a csapattagok neveinek megadásával a 
tibor.tari@mert.hu –ra. 
 
A chip használata kötelező. 
   
A rajt egyszerre történik a 4,5 km-es futammal, a 
csapat eredményét a befutási  időkből állapítjuk 
meg. Az a csapat győz, amelyiknek legkevesebb az 
össz ideje.  
  
Aki egyéniben is akar versenyezni, annak a 
helyszínen külön is be kell nevezni (1.500 Ft).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 

Szüreti Futónap 

Kömlei Károly 

Emlékfutás (28.) 
Gyöngyös, Fő tér 

2019. 09. 20. (péntek 16.00) 
 

esınap: 09.27 (péntek) 


