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Tisztelt Versenyzők! 

 

Már csak pár nap van hátra a Pannon-Work Sopron Félmaraton – Európa Futás versenyig, 

mellyel kapcsolatban jelen levelünkkel szeretnénk részletes tájékoztatást adni számotokra.  

A verseny időpontja 2020. október 11., vasárnap. Az 5 km-es távot teljesítők 9:00 órakor, míg 

a 14 és 21 km-es távot futók 9:15 perckor rajtolnak. A rajt előtt minimum egy órával érdemes a 

helyszínen lenni, a rajtcsomag átvétele és a megfelelő bemelegítés érdekében. A csomagok és a 

rajtszám átvételére a verseny napján lesz lehetőség 7:00 és 8:30 óra között, a versenyközpontban. 

(9400 Sopron, Káposztás u. 4.). A rajtszám rögzítéséhez négy darab biztosítótűt is adunk. A chip a 

rajtszám hátoldalán helyezkedik el, nem lehet onnan eltávolítani, a verseny végén nem kell leadni. 

Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve, 

olvashatóan viseli a verseny ideje alatt.  

Továbbá a fent említett időpontban lesz lehetőség helyszíni nevezésre is. Javasoljuk, hogy 

azon futók, akik a verseny napján szeretnének regisztrálni a versenyre, időben érkezzenek a torlódás 

elkerülése érdekében. Előnevezést 8:30 óra után nem áll módunkban elfogadni.  

Helyszíni nevezés esetén a díjak az alábbiak:  

 

5 km (2004.01.01. – 2009.12.31. között született lányok, fiúk)  ................................ 5.500 Ft 

5 km (2003.12.31. vagy az előtt született nők, férfiak) .............................................. 7.500 Ft 

14 km egyéni .............................................................................................................. 8.500 Ft   

14 km 2 fős csapat .................................................................................................... 16.000 Ft 

21 km egyéni .............................................................................................................. 9.500 Ft 

21 km 3 fős csapat .................................................................................................... 24.000 Ft 
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A Soproni Városi Stadion center pályáján kerül majd felállításra a Rajt/Cél kapu. Mindkét táv 

innen indul, valamint a két-, és háromfős csapatok tagjai itt váltják majd egymást.  

Az 5-km-es pálya útvonala: 

Városi Stadion – Selmeci utca – Fűzfa sor – Ösvény utca – Patak utca – Bécsi út – Sas tér - Szentlélek 

utca – Ikvahíd utca – Várkerület – Előkapu - Tűztorony alatt – Fő tér – Templom utca –Széchenyi tér – 

Erzsébet utca – Deák tér (déli oldal) – Frankenburg út – Vörösmarty utca – Wesselényi utca – Táncsics 

Mihály utca – Faraktár utca – Teleki Pál utca – Shell körforgalom – Lackner Kristóf utca (járdatesten) – 

Városi Stadion 
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A 7 km-es pálya útvonala: 

Városi Stadion – Selmeci utca – Fűzfa sor – Ösvény utca – Patak utca –  Bécsi út – Sas tér – 

Jégverem utca – Halász utca – Végfordulat utca - Bem utca – Árpád utca – Várkerület (keleti 

oldal) – Előkapu – Tűztorony alatt – Fő tér - Templom utca – Széchenyi tér – Erzsébet utca – 

Deák tér északi oldal – Arany János utca – Deák tér déli oldal – Frankenburgi út – Vörösmarty 

utca – Wesselényi utca – Táncsics Mihály utca – Faraktár utca – IV. László király utca – Kodály 

Zoltán tér - Juharfa utca – Teleki Pál utca – Shell körforgalom – Lackner Kristóf utca 

(járdatesten)  – Városi Stadion  

 

Frissítőpont található a 7 km-es táv felénél (Deák Tér), megközelítőleg 3,5-4 kilométerre a 

Rajt/Cél ponttól.  Ezenkívül a Városi Stadionban is lesz lehetőség frissítésre, a befutók és a tovább 

futók számára egyaránt.  

Az útvonal végig biztosítva lesz, rendőrök, polgárőrök és segítők által. A könnyebb 

tájékozódás érdekében a kérdéses szakaszokon az útvonal ki lesz táblázva, továbbá segítőink fogják 

navigálni a futókat. Kérjük, hogy a lehetőség szerint a járdát használják a futók.  

A verseny helyszínén öltöző, szociális helyiség használati lehetőség áll a sportolók 

rendelkezésére, melyet mindenki a saját felelősségére és a megfelelő egészségügyi előírásokat 

betartva használhat.  

A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk.  

A nevezések módosítására október 9-én, pénteken 12 óráig van lehetőség a Sopron Városi 

Szabadidősport Szövetség irodájában, melynek díja 1000 Ft. 
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18 éven aluli versenyzők kizárólag szülői engedéllyel vehetnek részt a rendezvényen, melynek 

nyomtatványa a versenykiírásban megtalálható.  

Az eredményhirdetés idén külön történik. Először az öt kilométert teljesítőket díjazzuk, 

melynek tervezett időpontja 10 óra, ezután következik a 14 km-es, illetve 21 km-es távot teljesítők 

díjazása várhatóan 11:00, illetve 12:00 órakor.  

 

A gépkocsival érkező versenyzők az alábbi lehetőségek valamelyikén tudnak parkolni.: 

Lackner Kristóf utca felől megközelíthető parkolók, a Káposztás utcában, valamint a Selmeci utcában 

található parkolók, melyek az alábbi térképen láthatóak. 

Vasárnap a parkolás díjmentes.  

A térképen látható, hogy hol helyezkedik el a versenyközpont és mely bejáratokon tudják majd 

megközelíteni azt.  

A rendezvény ideje alatt büfé és szórakoztató programok várják a résztvevőket. 

A verseny eső esetén is megrendezésre kerül.  
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A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a versenyrendezés feltételei változhatnak, 

melyről minden résztvevőt időben tájékoztatunk. 

Az érvényben lévő előírások betartása kötelező. 

Kérjük a rendezvényen résztvevők, a versenyen kívül viseljenek maszkot, valamint figyeljenek a 1,5 

méteres távolság betartására, főként a regisztráció során. A versenyen csak azok a futók vehetnek 

részt, akiknek a testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 Celsius-fokot. Lázmérésről a szervezők 

gondoskodnak a regisztráció előtt.  

A rendezvény ideje alatt kézfertőtlenítők kerülnek kihelyezésre, melyek használatát mindenki 

számára javasoljuk. 

További felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek valamelyikén érdeklődhetnek; 

+36 99 515 486 

+36 99 515 484 

szabadidosport@svszsz.hu 

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 

 

Sporttársi üdvözlettel:  

A szervezők 

mailto:szabadidosport@svszsz.hu

