I. Országos GÁTŐRFUTÁS
a Coca-Cola támogatásával!
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 ezen szolgálattevők 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.
Hogy a figyelmet rájuk irányítsuk, különleges eseményt szervezünk a Víz Világnapján.
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 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-COLÁNAK KÖSZÖNHETŐEN
HELYSZÍNENKÉNT A NAGY ESEMÉNYRE EMLÉKEZTETŐ, JÓ MINŐSÉGŰ PÓLÓBA BÚJTATJUK!
Önnek nincs más dolga, mint megkeresni a lakhelyéhez legközelebb eső helyszínt, gyorsan
regisztrálni (a regisztrációs lapot kérjük pontosan kitölteni), a Víz Világnapján jó startot venni
és biztosan célba érni!
Felhívjuk figyelmét, hogy 14 év alatti gyerekek, csak felnőtt kíséretében, vagy írásos szülői
beleegyezés benyújtásával futhatnak!
Várunk minden érdeklődőt a „Fuss az árnál sebesebben” gondolat jegyében!

Szegedi Területi Szervezet

A szegedi Gátőrfutás szervezője az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi
Területi Szervezete
REGISZTRÁCIÓ ÉS A SZEGEDI HELYSZÍN:
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján
(http://www.ovf.hu/gfr/) március 10-e délelőtt 10 órától, illetve a futás napján reggel 8:45
órától a szegedi helyszínen, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) Vízügyi
Történeti Emlékhelyén. (Szeged, Szövetség utca vége, a töltésen jobbra kb. 300 m)
https://www.google.hu/maps/@46.2504748,20.1889383,250m/data=!3m1!1e3?hl=hu
https://www.google.hu/maps/@46.251348,20.186074,3a,75y,90.68h,89.21t/data=!3m4!1e1!3m2!1sBkuL59Nd5
PRxpJU9GYdf1Q!2e0?hl=hu

NEVEZÉSI DÍJ NINCS.
Választható távok:
1,7 km
Rajt: ATIVIZIG Vízügyi Történeti Emlékhely
Cél: Felső Kikötő sor, a Bertalan híd lábánál (a töltésen)
https://www.google.hu/maps/@46.2543778,20.1672071,96m/data=!3m1!1e3?hl=hu
https://www.google.hu/maps/@46.25445,20.166963,3a,75y,74.57h,85.21t/data=!3m4!1e1!3m2!1sRRASlI7Gxu
hNbRmIsSZqAg!2e0?hl=hu

3,4 km
Rajt: ATIVIZIG Vízügyi Történeti Emlékhely
forduló: Felső Kikötő sor, Bertalan híd lába (a töltésen)
Cél: ATIVIZIG Vízügyi Történeti Emlékhely
A FUTÁS NEM VERSENYJELLEGŰ, A RÉSZVÉTELT DÍJAZZUK!
Mindkét távon az első öt-öt befutót emléklappal és könyvajándékkal jutalmazzuk.
EGYÉB INFORMÁCIÓK:
14 év alatti gyermekek, csak felnőtt kíséretében, vagy írásos szülői beleegyezés
benyújtásával futhatnak
minden induló a saját felelősségére vesz részt az eseményen
az útvonalak rossz időjárás esetében sem változnak
a regisztráció helyszínén csomag és ruha megőrzésére lehetőség lesz, de az ott
elhelyezett tárgyakért a szervezők felelősséget nem vállalnak
További információ:
Nagyszöllősi Nóra ATIVIZIG
tel.: 62/599-599, e-mail: n.nora@ativizig.hu

