
Távok:
9:30 – Pátyi kis kör (3 km)
Útvonal:  Rákóczi F. u. (Sportpálya)–Töki u.–Határ út–Május 1 u.–Hóvirág u.–Töki u.– 
Rákóczi F. u. (Sportpálya) 
9:40 - Pátyi nagy kör (8,3 km)
Útvonal:  Rákóczi F. u. (Sportpálya)–Erkel u.–Jenei dűlő–szántó mellett–külső Töki út– 
Határ út - Május 1 u.–Hóvirág u.–Töki u.–Erkel u.–Rákóczi F. u. (Sportpálya)
11:00 - Családi futás (1,3 km, legalább 1 felnőtt és 1 gyermek)
Útvonal:  Rákóczi F. u. (Sportpálya)–Töki u.–Boglárka u.–Vörösmarty u.– 
Rákóczi F. u. (Sportpálya)
11:30 - Pályakör kisgyerekeknek (350 m)
Rákóczi F. u. (Sportpálya)

Rajt/cél: Pátyi Sportpálya
Nevezési díj: Nincs, helyette támogathatja adományaival a pátyi faluszépítést.

Nevezési lehetőség (a regisztrációhoz nevezési lapot kell kitölteni):
• online (www.patyise.hu)

• e-mail: patyivagta@gmail.com

• a verseny napján (május 14-én) a helyszínen, 8:30 és 9:15 között

Díjazás:

•  Családi futás: az első 3 helyezett család kap díjat

•  Pátyi kis kör: külön díjazzuk a 2004-ben és később születetteket,  
az 1998-2003-ig születetteket, és az 1997-ben és előtt születetteket, illetve ezen 
kategóriákon belül az első 3 lány és fiú versenyzőt

•  Pátyi nagy kör: külön díjazzuk a 1998-ban és később születetteket, valamint  
az idősebbeket, illetve ezen kategóriákon belül az első 3 lány és fiú versenyzőt

•  Pályakör kisgyerekeknek: 2009-ben  és később születtek,  
az első 3 helyezett kap díjat.

A családi futás versenyzőit csak akkor tudjuk értékelni,  
ha a célba családonként kézen fogva érkeznek.
A célon átfutó versenyzőket gyümölccsel várjuk.
Legyen részese ennek az eseménynek és reméljük,  
hogy egy feledhetetlen élménnyel lesz gazdagabb!
Szeretettel várunk minden sportolni vágyót!
                                                                        A Pátyi Vágta szervezői 

                                         www.patyise.hu,          facebook.com/patyise
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VI. Pátyi Vágta – Faluszépítő futás – Időpont: 2016. május 14.

Támogatóink: Páty Község Önkormányzata, Pátyi Polgárőrség, Művelődési Ház, Sodexo, Ergo Életbiztosító Zrt., Bioeel,  
Budakeszi Vadaspark, Caffe Trevi, Gilan Trading Kft., Kópé Játék, Krén Zöldségüzlet, Nelli Torna, Simi Pékség, Zamat Natúrbolt, 
Textil és Hobby Kuckó, C’est la Vie Kávézó, Viadukt Sportközpont


