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Garay Sándor (1920-2006) 
Az egykori kiváló közép- hosszútávfutó valamint edző, huszonöt éves korában, 
1945-ben igazolt a Vasasba, és páratlanul sikeres utat futott be.  
Két olimpián (1948, 1952) is részt vett, Londonban 7. helyen végzett az 1500 
méteres síkfutásban. Ugyanezen a távon 1946-ban Oslóban, Európa-bajnoki 
ötödik lett. Tagja volt az 1953 szeptemberében világcsúcsot elérő 4x1500 méteres 
váltónak, klubtársával Béres Ernővel, valamint Iharos Sándorral és Rózsavölgyi 
Istvánnal egyetemben. A Vasas színeiben 35 magyar bajnoki címet szerzett, amivel 
minden idők második legeredményesebb piros-kék sportolója ezen a téren. 
Versenyzői pályafutása után hosszú évekig edzőként is dolgozott, 1974-1981 között 
pedig a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke volt. 
Emléke előtt adózva, minden évben, egy a klub által rendezett verseny közép- 
hosszútávfutó számának győztese kapja meg a Garay Sándor vándorserleget. 

 
 

IDŐREND 
 
18.20 - gyermek 2000 méteres időfutamok (1999, 2000, 2001-ben születettek részére) 
 
19.00 - férfi 10 000 méter „B” futam 
 
19.45 - férfi 10 000 méter „A” futam - Kovács „Bütyök” József emlékverseny 
 
20.25 - női 10 000 méter 

 
 

 



VERSENYKIÍRÁS 
 

1. A verseny célja: 
- a 2011. évi bajnoki címek eldöntése 10 000 méteres távon 
- megemlékezés a Vasas SC századik születésnapjáról, valamint Garay Sándor és 

Kovács József egykori kiváló atlétákról 
 

2. A verseny helye és ideje: 
- Vasas Pasaréti Sportcentrum, 1026 Budapest, Pasaréti út 11-13.  
- 2011. április 30. (szombat) 18.20 

  
3. A verseny rendezője: 

- a Vasas-MiFin atlétika szakosztálya és a Magyar Atlétikai Szövetség 
 

4. A verseny résztvevői: 
- Azok a hazai versenyzők, akik érvényes verseny- és sportorvosi engedéllyel 

rendelkeznek, valamint egyesületük – a korcsoportjukra vonatkozó korlátozások 
mellett – a megadott határidőig benevezi őket. A verseny napján a helyszínen a 
jelentkezési határidőig regisztrálnak. 

 
5. Versenybíróság: 

- versenyigazgató: Jenkei András  
- versenybíróság elnöke: Szalay Sándor 

 
6. Nevezési határidő: 

- 2011. április 25. (hétfő) 24.00 óra 
- a nevezéseket a versenyiroda@masz.hu címre kérjük küldeni 
 

7. Nevezési díj: 
- a 10 000 méteres távon egységesen 1000 Ft. 
- a gyermekek 2000 méteres távján nincsen 

 
8. Jelentkezési határidő: 

- a 10 000 méteres távon 90 perccel az adott versenyszám rajtja előtt 
- a gyermekek 2000 méteres távján 30 perccel a rajt előtt 

 
9. Versenyszabályok és helyezések eldöntése: 

- a MASZ versenyszabályai szerint 
 

10. Díjazás: 
- a 10 000 méteres versenyszámok (női-férfi: felnőtt, U23, junior) első három 

helyezettje a MASZ bajnoki érmeit veheti át 
- a férfi felnőtt 10 000 méteres versenyszám győztese elnyeri a Kovács „Bütyök” 

József vándordíjat 
- a junior fiú 10 000 méteres versenyszám első helyezettje elnyeri a Garay Sándor 

vándorserleget 
- az egyes versenyszámok dobogósai tiszteletdíjban részesülnek 

 
11. Öltözés: 

- a Vasas Pasaréti Sportcentrum öltözőiben, az öltözőben hagyott értéktárgyakért a 
rendező felelősséget nem vállal 

 
12. Költségek: 

- a rendezési költségek a rendezőket, míg a részvételi költségek a benevezett 
egyesületeket terhelik 

 




