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Sportoló vagy és kihívást keresel? 

Szeretnéd feszegetni határaidat? 

Hobbi sportolóként, esetleg "gyerekfejjel" kipróbálnál valami újat és izgalmasat? 

 

Akkor ezt kínáljuk nektek! 

A szombathelyi Skorpió Box Club, mint mindig, az ökölvíváson kívül most is egy szenzációs 

új programmal rukkolt elő a nagyközönségnek: a külföldön már elterjedt (Spartan Race, Mud 

Race, Brutál Futás, stb. néven ismert) és most már hazánkba is eljutott nagy 

népszerűségnek örvendő emberpróbáló akadályversenyt rendez Szombathely városában! 

Mi is ez? Ez a kihívás az emberpróbáló feladatokról szól. Itt nem számít az időjárás és a 

domborzati nehézségek, ami dominál, csak a szív és az akaraterő. 

Népszerűsége az egyszerűségében keresendő. Nincs szükség drága felszerelésekre, sem 

konditeremre, csak a megfelelő felkészültségre kell helyezni a hangsúlyt. A másik fontos 

feladat, hogy ne adjuk fel menet közben. Több természeti elemmel kell megvívni a harcot, 

ráadásul mindezt időre. Alapvetően a futás a fő cél, de nehezítésként a sárral, a vízzel, 

különböző akadályokkal, ügyességi feladatokkal is meg kell küzdeni. A táv hosszát előre 

nem pontosítja a Skorpió Box Club, ahogy a kihívás próbatételeit sem. 

A verseny neve:   

A név eredete Savaria történelmi város nevéből lett általunk kiválasztva. 

A szervezők: 

A rendezvény fővédnöke Illés Károly Szombathely Város Alpolgármestere. 

A főszervező Varga Roland, Kaczmarski Róbert és Gergye Gábor nevével fémjelzett 

szombathelyi Skorpió Box Club országos és nemzetközi ismertsége a nagy múltú kitartó 

szorgalommal felépített imázsnak köszönhető.  

 



 

 

 

A több évtizedes diverzifikált sportaktivitás és az alapítás óta minden évben számos 

nemzetközi és regionális, sajtóból is ismert sportrendezvény méltóan magas ranggal minősíti 

a város és stabil szponzorok által támogatott, kiváló sportszakemberek és gazdasági 

szakemberek által koordinált Skorpió team szervezetét. 

Az eredetileg küzdősportok versenyszerű űzése és népszerűsítése céljából létrehozott 

szervezet az évek alatt többféle egészség-megőrzési, erőnléti és ügyességi szakággal bővült. 

A csapat tagjai az elérhető majdnem mindegyik hasonlóan kitartásra élezett megmérettetésen, 

versenyen részt vesznek. Az akadálypályákkal tarkított futásokon túl a klasszikus futás, 

hosszútáv futás, terepfutás, hegymászás, kerékpározás, úszás, kettlebell is az egyesület 

mindennapjaiba tartozik. Számos tagunk több sportágban is jeleskedik. 

Az aktív sportszakmai munka és a sportfanatizmusunk szorosan összefügg a már említett 

sportrendezvény szervezéssel. A küzdősportokban szerzett magas szintű tapasztalatok és 

sikerek arra sarkallták a szervezetünket, hogy elérjük a számunkra amúgy is otthonos 

mozgástérnek tekinthető rendezvényszervezés legmagasabb szintjét, egy régiót megmozgató 

tömegrendezvény szervezésében. 

 

Kiváló sportemberek, naprakész gazdasági szakemberek, soha nem fáradó szervezők készen 

állnak, hogy egy ilyen bumm-al még jobban öregbítsék Szombathely város hírnevét és még 

ezen felül szorosabb összetartásra ösztönözze az embereket, függetlenül a nemzeti 

hovatartozástól. 

 

Történelmi betekintés 

A verseny helyszíne Szombathely, a római kori Savaria, a Borostyánkő út egyik állomása, 

ami Magyarország legrégibb városi rangú települése. Szombathely területe ősidők óta lakott, 

amit az itt előkerült kő- és csonteszközök is bizonyítanak. A város területének a Pannónián 

átvezető fő kereskedelmi útvonal, a Borostyánkő út melletti fekvése arra ösztönözte a 

rómaiakat, hogy itt előbb ló- és kocsi-váltó helyet, majd várost építsenek. Az első épületek 

a tervezett várostól délre, a későbbi Iseum környékén álltak. 

 

 

 



 

 

A városunk legfőbb rendezvénye a Savaria Történelmi Karnevál 

A város 2000 éves történetét megidéző történelmi karnevált az 1960-as években tartották 

meg először. Az esemény aztán rövid szünetet követően a millennium évében került 

megújításra és a római Pannónia Provincia székhelyének lakói többnapos rendezvény 

keretében hatalmas, színes históriás játékkal 

emlékeznek meg minden év augusztusában a 

városuk történetéről díszes történelmi 

kosztümökbe öltözve a római kortól az 

államalapításig. A karnevál a belváros mellett a 

Történelmi témapark, Iseum, romkert területére is 

kiterjed. 

 

A Verseny 

A verseny helyszíne: Szombathely, Szabadidő központ (GPS koordináták: 47°13'48.80" 

16°35'44.24") A Szombathelyen több generációnak is szép emléket idéző Szabadidő Központ 

elmúlt évtizedes még központosabbá tett környezete és a kapcsolódó megújult Csónakázó tó 

és Parkerdő páratlan élményt fog nyújtani a megmérettetésen résztvevőknek. 

A verseny időpontja: 2016. május 01. vasárnap 

Az akadályfutó versenyen bárki részt vehet, nemtől, kortól, vagy edzettségi állapottól függően. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem csupán életerős atléták tudnak részt venni a versenyen! A 

gyerekektől egészen a veteránokig, mindenki számára megfelelő kihívást és kikapcsolódást 

biztosít a rendezvényünk. A verseny népszerűségének kulcsa, hogy az emberek szeretik 

kipróbálni saját határaikat. Az átlagemberek és a gyermekek számára is elérhetővé válik ez 

a kihívás. 

: Savaria Legio Race 

A regisztráció: www.slrace.hu ! 

  



 

 

Elérhetőségek: 

E-mail cím: info@slrace.hu 

Telefonszám: +3630/89-22-333 (hétfőtől péntekig 14-16 óra között) 

Gyere és próbáld ki magad! Vegyél részt egy kiváló erőpróbán és gazdagodj felejthetetlen 

élményekkel!  

A rendezvény fő támogatója Szombathely Megyei Jogú Város. 

A szavak helyett beszéljen a szervezőkről és a szervezés minőségéről a honlapunk a 

www.skorpiobox.hu vagy a Facebook oldalunk, esetleg az alábbi csapatképek és a közelmúlt 

plakátjai:face 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

A 2015. évben nagy sikerrel megrendezett

WWW.SLRACE.HU oldalon találhatnak fotókat és médiahivatkozásokat.

 

 

 
 

nagy sikerrel megrendezett SAVARIA LEGIO RACE extrém futóversenyr

oldalon találhatnak fotókat és médiahivatkozásokat. 

 

Fő partnereink: 

 
 

 

 

 

 
 

 

SAVARIA LEGIO RACE extrém futóversenyről a 

 

 

 


