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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Országos Atlétikai Váltófutó Bajnokság 
versenyzőit, a felkészítő edzőket, kísérő családtagokat és barátokat.

Örömmel tölt el, hogy ismét egy olyan sportverseny népesíti be a Zalaszám 
ZAC megújult, nyolcsávos rekortán borítású atlétikai pályáját, ahol sok fiatal 
versenyző is kipróbálhatja magát, de természetesen az idősebbek is 
elismerésre tarthatnak számot.

Számomra és minden családtagom számára központi, elengedhetetlen 
szerepet tölt be a sport. Büszke vagyok rá, hogy példaadással sikerült minden 
gyermekemet és unokámat a sport szeretetére nevelni.

A Magyarország Kormánya által bevezetett mindennapos testnevelés 
legfontosabb feladata az, hogy élethosszig elkötelezze a gyerekeket a mozgás 
iránt. A felmérések eredményei alapján látható, hogy a gyerekek egészségi 
állapota jelentősen javult a heti 5 óra testnevelés bevezetése óta.

Bízom benne, hogy a verseny fáradalmai után Önök is tovább terjesztik a zalai 
megyeszékhely jó hírét, egyúttal eredményes szereplést és emlékezetes 
zalaegerszegi időtöltés kívánok mindenkinek!

Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos 

Köszöntő
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm az Országos Atlétikai Váltófutó Bajnokság valamennyi 
résztvevőjét, sportolókat, edzőket, kísérőket és szurkolókat.
Külön öröm számomra, hogy a zalai megyeszékhely először adhat otthont eme 
rangos minden korosztály számára vonzó sporteseménynek.

Június 2-án az ország atlétikai klubjainak kiválóságai mérik össze tudásukat az 
újoncoktól a felnőttekig. A kiemelkedő csapatmunkát, remek fizikai erőnlétet, 
fegyelmet feltételező sportág méltán csak a legkitartóbbakat és a 
legelszántabbakat tudhatja soraiban.
Örömteli, hogy számos fiatal és felnőtt versenyző tehetségének, kiemelkedő 
képességének, csapatatok lebilincselő küzdelmének lehetünk szemtanúi a június 
elejei országos rendezvényen.
Bízom benne, hogy Zalaegerszeg új, minden igényt kielégítő rekortán pályáján 
számos kimagasló sporteredmény, nagyszerű teljesítmény és páratlan siker 
születik majd. 

Bizton állíthatom, hogy szervezők mindent megtesznek azért, hogy az Országos 
Atlétikai Váltófutó Bajnokság felejthetetlen élményeket és különleges pillanatokat 
nyújtson a résztvevőknek és versenyzőknek.
Minden sportolónak eredményes, sérülésmentes szereplést, sok sikert, a 
kísérőknek és a szurkolóknak hangulatos és szórakoztató, élményekkel teli 
időtöltés kívánok!

Balaicz Zoltán
polgármester

Köszöntő
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Engedjétek meg, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség nevében sok szeretettel 
üdvözöljek minden résztvevőt és vendéget Magyarország 2019. évi országos 
váltófutó bajnokságán!

A nagy hagyományokkal rendelkező váltó ob korábban leginkábba fővárosban 
került megrendezésre, de az utóbbi esztendőkben külön öröm, hogy vidéki 
egyesületek illetve városok is szívesen látják vendégül az ország atlétikai 
szakosztályait az egy napos viadal keretében. 

Idén Zalaegerszeg városa és a Zalaszám Zac – Zalaegerszegi Atlétikai Club 
egyesület közösen pályázott és nyerte el a rendezés jogát. Korábban 
versenyzőként, és most vezetőként is csak azt tudom mondani, hogy jó helyre 
került a verseny és a felújított zalai atlétikai műhely szakemberinek szervezésében 
remek körülmények között remélhetőleg pozitív sportélményekkel gazdagodva, jó 
és izgalmas váltó versenyeket láthatunk majd.

Sportbaráti Üdvözlettel:

Gyulai Miklós
Elnök

Magyar Atlétikai Szövetség

Tisztelt Résztvevők!

Kedves Barátaim!
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Kedves Vendégeink, 
Tisztelt Sportolók,
Sportvezetők!

Az Országos Váltóbajnokság fővédnöke és névadó szponzoraként tisztelettel 
köszöntöm a verseny minden résztvevőjét és szervezőjét!

Büszkék vagyunk a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Clubra, hogy a magyar 
atlétikai életben a nívós versenyek rendezésében is rendre szerepet vállalnak 
tapasztalt rendező csapatukkal. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy a 
zalaegerszegi Városi Sportcentrum idén újabb versenynek ad otthont, hiszen 
először rendezhetjük meg az Országos Váltóbajnokságot. 

A versenyen kívánok mindenkinek sikeres váltóbot átadást és célba érést. 
Kívánom, hogy a résztvevők megvalósítsák az eltervezett céljaikat és csapataikat 
hozzásegítsék a megérdemelt eredményük eléréséhez. 

dr. Szász Péter
ügyvezető igazgató 

Zalaszám Informatika
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KIEMELT TÁMOGATÓ

MAGYARORSZÁG
2019. ÉVI ATLÉTIKAI VÁLTÓFUTÓ BAJNOKSÁG

ZALAEGERSZEG NAGYDÍJA

ZALASZÁM KUPA

FŐVÉDNÖKEI
Gyulai Miklós
a MASZ elnöke

Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg

Megyei Jogú Város 
polgármestere

Vigh László
országgyűlési képviselő,

miniszteri biztos

FŐVÉDNÖKE ÉS NÉVADÓ FŐSZPONZORA
dr. Szász Péter

a Zalaszám Informatika KFT. ügyvezető igazgatója

Peresztegi Imre
a ZÁÉV ZRT. elnök-

vezérigazgatója
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VÉDNÖKÖK, TÁMOGATÓK
  

Arnhoffer András, zalaegerszegi polgár

Barta András a Barta-Zala Kft.  cégtulajdonosa

Bauer Arnold, a ZALA-MÜLLEX KFT. ügyvezető igazgatója

Berta László, a ZALACO ZRT. elnök-vezérigazgatója

Bischof Ernőné,  a Zala-Elektro KFT. ügyvezető igazgatója

Boros László,  a Dunántúli Magasépítő KFT. ügyvezető igazgatója

Büki László Zalagast-Invest Kft. ügyvezető igazgatója

Düh Sándor,  a Klímatrend Hungary KFT. ügyvezető igazgatója

Farkas Tibor a Farkas Pálinka cégtulajdonosa

Kámán Vilmos, a Zalaszám Zalaegerszeg Atlétikai Club elnöke

Karmacsi József a KARMACSI GUMI KFT. cégtulajdonosa

Kósa Lajos az OMEGA GM ügyvezető igazgatója

Kozma Tibor, a Kozma KFT. ügyvezető igazgatója

Kovács György a Center Optika tulajdonosa

Makovecz Tamás,  a Zalaegerszegi Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság elnöke

Molnár László,  a Z-Immo KFT. ügyvezető igazgatója

Moser Ibolya, a FLEX kommunikációs igazgatója

Pais Kornél, a LÉSZ KFT. ügyvezető igazgatója

Tóth Zoltán, a WHC cégtulajdonosa
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Magyarország Atlétikai Váltófutó Bajnoksága
Zalaszám Kupa Zalaegerszeg Nagydíja

2019

A verseny helye és időpontja: Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum (Vágóhíd utca)
   2019. június 2. (vasárnap) 11.00

A verseny rendezője: a Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club
A verseny fővédnökei:  Vigh László, országgyűlési képviselő, miniszteri biztos
  Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai szövetség elnöke
  Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere
  Dr. Szász Péter, a Zalaszám Informatika Kft cégtulajdonosa
Versenybíróság: elnök: Solymossy Attila; elnökh.: Csarankó László; titkár: Hubacsek Dóra
Résztvevők: Sportszervezetek érvényes versenyengedéllyel (MIR) rendelkező atlétái ha a nevezésük a nevezési 

határidőig beérkezett, és a versenyiroda azt elfogadta.
Nevezés:   Kizárólag a MIR-ben lehetséges.
 Nevezés indul: 2019.05.20. 00:00  Nevezés zárul: 2019.05.27. 23:59
Egy sportszervezet több váltót is nevezhet, de a váltók tagjainak cserélgetésére nincs lehetőségük. Egy váltóban 
6 versenyző nevezhető, a ténylegesen indulók megnevezése és futási sorrendjük megadása a jelentkezéssel egy 
időben történik, és kizárólag a megadott sorrendben futhatnak a bajnokságon. 
Nevezési díj: újonc és serdülő váltók: 1000.- Ft
  ifjúsági váltók: 1200.- Ft 
  junior váltók: 1400.- Ft 
  felnőtt váltók: 2000.- Ft  
  /Fizetés számla ellenében utalással utólag/
Korlátozások: Az újonc versenyzők csak saját korosztályukban versenyezhetnek.·

A bajnokságon a serdülő, ifjúsági és junior korú versenyzők- a rájuk vonatkozó versenyeztetési ·
szabályok betartása mellett- magasabb korcsoportban is rajthoz állhatnak, de azonos 
versenyszámban csak egy korosztályban indulhatnak
A serdülő versenyző, ha 4x300m-en vagy más hosszabb versenyszámban indult, aznap más ·
versenyszámban már nem versenyezhet. 
Az ifjúsági és junior versenyző, ha 4x400m-en vagy más hosszabb versenyszámban indult, ·
aznap más versenyszámban már nem versenyezhet. 
A felnőtt váltó versenyszámokban legfeljebb két fiatalkorú (serdülő, ifjúsági, junior) indulhat, a ·
rá vonatkozó korosztályos versenyeztetési szabályok betartása mellett. 

Jelentkezés: 75 perccel A versenyszámok kezdete előtt  lezárul!
Call room:   A megjelenés kötelező, bevezetés 15 pereccel az adott futam előtt. 
Versenyszámok: Az időrendben.
Díjazás: a győztes csapatok elnyerik a „Magyarország 2019. évi   Újonc/Serdülő/ Ifjúsági/Junior/Felnőtt 
 Váltóbajnoka” címet és éremdíjazásban részesülnek.  
 A legtöbb győzelmet elérő egyesület elnyeri a Zalaszám Kupát Zalaegerszeg Nagydíját
Egyéb: 4x100 m-es váltóknál 8 csapatnál kevesebb induló esetén sz időfutam elmarad és a döntő ·

időpontjában rendezzük az időfutamot. Ezt a nevezések közzétételekor, illetve a jelentkezés lezárása 
után a helyszínen kihirdetjük, előbbi esetbe az időrend módosulhat. 
A 4x200 m-es váltófutások 3 kanyaros kimért pályán futással, a 4x300 m-es váltók pedig 2 kanyaros ·
kimért pályán futással kerülnek lebonyolításra.
Az öltözőben és pálya területén hagyott értéktárgyak biztonságáért felelősséget nem vállalunk. ·
A bemelegítés a versenypálya melletti füves labdarugó pályán és a futófolyosón lehetséges. ·
Kérjük az 1-3. helyezett csapatok tagjait és a győztes csapatból egy edzőt az eredményhirdetésnél ·
megjelenni szíveskedjenek az időrendben feltüntetett időpontokban.
Kérjük, hogy a MIR-ben való nevezésnél vegyék figyelembe a váltók korosztályos versenyeztetési ·
szabályait. 
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IDŐREND
11.00 4x100 m újonc fiú időelőfutam
11.10 4x100 m újonc leány időelőfutam
11.20 4x100 m serdülő fiú időelőfutam
11.30 4x100 m serdülő leány időelőfutam
11.40 4x100 m ifjúsági fiú időelőfutam
11.50 4x100 m ifjúsági leány időelőfutam
12.00 4x100 m junior férfi időelőfutam
12.10 4x100 m junior női időelőfutam
12.20 4x100 m újonc fiú döntő
12.30 4x100 m újonc leány döntő
12.40 4x100 m serdülő fiú döntő
12.50 4x100 m serdülő leány döntő 
13.00 4x100 m ifjúsági fiú döntő
13.10 4x100 m ifjúsági leány döntő 
Eredményhirdetés 1. 
13.20 4x100 m junior férfi döntő
13.30 4x100 m junior női döntő
13.40 4x600 m újonc fiú időfutam
Eredményhirdetés 2.
13.55 4x600 m újonc leány időfutam
14.10 4x800 m serdülő fiú időfutam
14.25 4x800 m serdülő leány időfutam
14.40 4x200 m férfi időfutam
14.50 4x200 m  női időfutam
15.00 4x800 m ifjúsági leány időfutam
Eredményhirdetés 3. 
15.15 4x800 m junior női időfutam
15.25 4x400 m junior női időfutam
15.35. 4x400 m junior  férfi időfutam
15.45. 4x1500 m junior férfi időfutam
16.05 4x1500 m ifjúsági fiú időfutam
Eredményhirdetés4.
16.30 4x300 m serdülő fiú időfutam
16.45 4x300 m serdülő leány időfutam
17.00 4x400 m ifjúsági  fiú időfutam
17.15 4x400 m ifjúsági  leány időfutam
17.30 4x800 m  női időfutam
17.45 4x800 m  férfi időfutam
Eredményhirdetés 5.
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Sport mecénása díj

Hálásan köszönjük a mecenatúrát!
Büszkék vagyunk, hogy viselhetjük a ZALASZÁM nevet!

Nagy örömünkre 2019. május 10-én dr. Szász Péter úr a Zalaszám Kft. 
cégtulajdonosa vehette át a város napján  a "SPORT MECÉNÁSA" díjat Balaicz 
Zoltántól, Zalaegerszeg polgármesterétől.
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NÉHÁNY FOTÓ EGY EDZÉS ELŐTT...



14



15



16



17



18

ZALA-MÜLLEX Kft
Főbb telephelyek:

8900 Zalaegerszeg,
Gasparich u. 26.; (Tel.: 92/598-940)
9784 Harasztifalu,
Nyárfasor 049/3 Hrsz.; (Tel.: 94/726-000)

Tevékenységi körök:

-  hulladékok begyűjtése, kezelése, újrahasznosítása
-  veszélyes hulladék begyűjtése
-  fémkereskedelem
-  építési törmelék szállítása, feldolgozása, kezelése
-  útépítés és fenntartás
-  téli hó és síkosságmentesítés

Bauer Arnold Károly
ügyvezető igazgató
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H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendő ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmifőzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi é rtékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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KARMACSI JÓZSEF

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 21/E.

Telefon: (92) 599-182

Továbbra is várja kedves

régi és új ügyfeleit, üzleti partnereit

GUMI KFT.

„OMEGA GM”
Építőipari Tervező-,

Lebonyolító és Kivitelező Kft.
Levélcím: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 13. PF: 296

Telefon: (92) 596-144 • Fax: (92) 596-143
E-mail: postmaster@omegagmkft.axelero.net
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ZALACO Sütőipari ZRt.
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A Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club
olimpiai és válogatott keret tagjai 2019.  
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Kiadja: Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club • Felelős kiadó és szerkesztő: Szakály István
Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, 2019.


