
 
 

 
 

4. Kőfejtő Cross 

Kopasz-hegyi Futóverseny 

V E R S E N Y K I Í R Á S 
Édes és félédes táv 

 

Idén ismét megrendezésre kerül a Kopasz-hegyi futóverseny, amely az elmúlt években nagy sikert aratott 

Kőfejtő Cross sportrendezvény keretében kerül megvalósításra. 

3 sportprogram egy rendezvényen! 

A 4. Kőfejtő Cross programjai: 

- XCO mountain bike verseny 

- Kopasz-hegyi futóverseny 

- Triál kerékpár verseny 
 

A Kopasz-hegyi futóverseny Édes és Félédes távjai igazi kikapcsolódás és kihívás a festői környezetben. 

Ajánljuk mindenkinek, profiknak és amatőröknek egyaránt.  
 

1. A verseny helye és ideje: 

A rajt/cél központ Tarcal város Tokaj felőli szélén lévő mérlegháznál kerül felállításra.     

 Rajt/cél központ helye mindkét táv esetében: 

Tarcal, Fő utca 168. 

48.120738, 21.35168 

 Édes futás: 

 Rajt: 2016. április 10. 10.00 órakor 

 Táv: 14 km 

 Útvonal: mérlegház rajtközpont - Áldó Krisztus szobor - Könyves 

Kálmán utca - Középhegy utca – TV torony fordító – Középhegy 

utca – Könyves Kálmán utca – mérlegház célkapu 

 Útvonaljelzés: szalag, jelzőtábla, önkéntesek 

 Talaj: vegyes 

 Félédes futás: 

  Rajt: 2016. április 10. 10 óra 15 perckor 

 Táv: 8 km 

 Útvonal: mérlegház rajtközpont - Áldó Krisztus szobor - Könyves 

Kálmán utca - Középhegy utca – 4 km-es fordító a TV torony 

irányában – Középhegy utca – Könyves Kálmán utca – mérlegház 

célkapu 

 Útvonaljelzés: szalag, jelzőtábla, önkéntesek 

 Talaj: vegyes 

Az útvonal a mérlegháznál felállított rajtközpontból aszfaltos, murvás szakasszal indul, majd a 

szőlőbirtokok közzé beérve a homokos- és a zúzott köves földút váltja egymást, amely becsatlakozik 

a TV toronyhoz vezető aszfaltozott műútba. A pálya útvonalvezetése így igazán változatos kihívást 

kínál. Pontos útvonaljelzések megtalálhatók a www.hrse.eu oldalon. 

http://www.hrse.eu/


 
 Chipes időmérés: 

 A Kopasz-hegyi futóverseny Édes- és Félédes távján is sportstopper 

UHF Rfid rendszerű időmérés történik, amely a Debreceni Oxigén 

Kupa futóverseny sorozaton már többször bizonyított. A rendszer 

bruttó időt rögzít a célban. 

 A versenyzők azonosításához szükséges chipek a rajtszámok 

hátoldalára kerül felragasztásra, azt levenni, hajtogatni, átszúrni tilos. 

 Az eredménylista a http://sportstopper.hu/ oldalon lesz elérhető. 

 

2. A verseny rendezője:  

 Hajdú Rendészeti Sportegyesület 

 Debreceni Trial Klub 

3. Nevezés: 

 Előnevezés 2016. április 1.  

 Online nevezési felület: http://www.tarcalbike.hu 

 Helyszíni nevezés a verseny napján 07.00 órától 09.00 óráig 

Rajtszám és rajtcsomag átvétel a verseny napján a felállított regisztrációs központban 07.00 órától 

09.30 óráig. 

 

18. éven aluliak kizárólag szülői hozzájáruló nyilatkozattal nevezhetnek. A nyilatkozat letölthető a 

www.hrse.eu oldalon. A nyilatkozatot a hrsedebrecen@gmail.com e-mail címre szükséges 

megküldeni, vagy a helyszínen a regisztrációnál kell leadni. 

 

4. Nevezési díj: 

 Előnevezés:  

 Édes táv: 2000 Ft  

 Félédes táv: 1500 Ft 

A nevezési díjat 2016. április 1-ig a megadott bankszámlaszámra szükséges átutalni, a nevező 

adatainak (név, születési hely és idő), valamint a választott versenyszám megjelölésével. 

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12052729-01448915-00100001 

 Helyszíni nevezés:  

 Édes táv: 3000 Ft  

 Félédes táv: 2500 Ft 

Helyszíni nevezés esetén fizetés a versenyközpontban felállított regisztrációs sátraknál. 

A nevezési díj magában foglalja: 

- a verseny szervezési költségeit,  

- rajtcsomagot,  

- frissítő pontot,  

- időmérést,  

- rajtszámot, 

- jelzett és biztosított útvonalat, 

- orvosi szolgálatot, 

- online képgalériát, 

- online eredménylistát, 

- díjazást a helyezetteknek,  

- befutóérmet az előnevezetteknek, 

- egy tál meleg ételt az előnevezetteknek. 

 

5. Rendészeti kategória: 

A sportesemény szerepel a Belügyminisztérium Sportnaptárában, melynek alapján a részvétel 

szolgálati útnak minősíthető. 

http://sportstopper.hu/
http://www.tarcalbike.hu/
http://www.hrse.eu/
mailto:hrsedebrecen@gmail.com


 
Rendészeti kategóriában a rendészeti szervek és fegyveres testületek munkatársai és nyugállományú 

tagjai nevezhetnek. 

Az előnevezésnél és a helyszíni nevezésnél is szükséges feltüntetni a Rendészeti kategóriában történő 

részvételi szándékot, a jogosultságot a verseny helyszínén a szolgálati igazolvány felmutatásával 

szükséges igazolni. 

A Rendészeti kategória a verseny kiegészítő kategóriája, melynek révén az arra jogosult versenyző az 

abszolút értékelés mellett egy külön kategóriában is értékelésre kerül. 

A Rendészeti kategória célja a rendészeti szervek állományának motiválása a sportos- és egészséges 

életmódra, rendészeti dolgozók fizikai állóképességének javítása, a rendészeti szervek közötti 

sportbaráti kapcsolatok ápolása, a munkatársak kiemelkedő sportteljesítményének elismerése, 

valamint a társadalmi kapcsolatok építése és erősítése. 

 

6. Díjazás 

 Édes futás: 

 Abszolút kategória 

 Női verseny I-III. helyezett: érem, oklevél, tárgyjutalom 

 Férfi verseny I-III. helyezett: érem, oklevél, tárgyjutalom 

 Rendészeti kategória (kiegészítő kategória) 

 Női verseny I-III. helyezett: érem, oklevél 

 Férfi verseny I-III. helyezett: érem, oklevél 

 Korosztályos kategória nemenként: 

 18 év alatt I. helyezett: érem, oklevél 

                  II-III. helyezet: oklevél 

 19- 30 év között I. helyezett: érem, oklevél 

II-III. helyezet: oklevél 

 31-40 év között I. helyezett: érem, oklevél 

II-III. helyezet: oklevél 

 41-50 év között I. helyezett: érem, oklevél 

II-III. helyezett: oklevél 

 50 év felett I. helyezett: érem, oklevél 

II-III. helyezet: oklevél 

 Félédes futás: 

 Abszolút kategória 

 Női verseny I-III. helyezett: kupa, érem, oklevél, tárgyjutalom 

 Férfi verseny I-III. helyezett: kupa, érem, oklevél, tárgyjutalom 

 Rendészeti kategória (kiegészítő kategória) 

 Női verseny I-III. helyezett: érem, oklevél 

 Férfi verseny I-III. helyezett: érem, oklevél 

Életkori kategóriabontás nincs. 

 

Minden futó tombolasorsoláson vesz részt, így azok is díjazásban részesülhetnek, akik nem a 

legjobbak között teljesítenek. 

A korosztályos kategória meghatározásánál a verseny napjáig betöltött életkort kell figyelembe 

venni. Ha a futónak a verseny napján van a születésnapja, akkor különdíjban részesül. 

 

7. A verseny egyéb szabályai: 

A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat. Ezzel 

elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, hogy 

egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny 

rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett 

károkért kártérítésre nem kötelezhetők. 



 
A verseny szervezői az útvonal, valamint a táv változtatásának jogát biztonsági okok miatt 

fenntartják. 

Érték- és csomagmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak. 

Kizárásra kerül az a versenyző, aki a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve 

hiányosan tölti ki. 

 

A szervezőkkel, a bírókkal vagy a sporttársaival szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító 

versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek. 

A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység vagy más sportesemény 

népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. 

A verseny rendezői biztonsági okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, 

a nevezést bármikor lezárják. 

 

A rendezvény szervezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és a versenyzőkről fotót és filmet 

készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat és filmeket a 

rendezők szabadon felhasználhatják és publikálhatják, ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra 

nem jogosultak. 

 

A nevezési lap, illetve a regisztrációs lap kitöltése önkéntes adatközlés. A nevező hozzájárul ahhoz, 

hogy a verseny szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják. 

A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező 

elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos 

hírlevelet küldjön. 

 

8. Bővebb információ: 

 Balogh József +36/70-371-75-42 

 www.hrse.eu 

 hrsedebrecen@gmail.com 

 http://www.tarcalbike.hu/ 

 Facebook esemény: https://www.facebook.com/TarcalXc?fref=ts  
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