
 
 

 
Szupermaraton 

Nagyvárad - Debrecen 
 

 

 

V E R S E N Y K I Í R Á S 
 

„A futás szeretete minden határon átível!” 

 

 

Verseny időpontja:  
2018. október 28.  

Rajt Nagyváradon 09:00 órakor (magyar idő szerint) 
 

Verseny helyszíne: 

Nagyvárad - Debrecen 
 

Rajt:  

Románia, Nagyvárad 
 

Cél és versenyközpont: 

Magyarország, Debrecen 
 

A verseny útvonala: 

Nagyvárad – Ártánd – Biharkeresztes – Mezőpeterd – Berettyóújfalu – 

Szentpéterszeg – Tépe – Derecske – Sáránd – Mikepércs - Debrecen 

A verseny útvonala nagyrészt kerékpárúton halad, időnként földutat is érinthet. 
 

A verseny távja:        kb. 85 km 
 

Az útvonal szakaszfelosztása: 
 

1. szakasz Nagyvárad – Ártánd határátkelő 15 km  

2. szakasz Ártánd – Biharkeresztes 6 km női szakasz 

3. szakasz Biharkeresztes – Mezőpeterd 9 km  

4. szakasz Mezőpeterd – Berettyóújfalu 10 km  

5. szakasz Berettyóújfalu – Szentpéterszeg 9 km női szakasz 

6. szakasz Szentpéterszeg – Tépe 10 km  

7. szakasz Tépe – Derecske 6 km női szakasz 

8. szakasz Derecske – Sáránd 5 km  

9. szakasz Sáránd – Debrecen, Mikepércsi út 10 km  

10. szakasz Debrecen, Mikepércsi út – Debrecen Kossuth tér 5 km női szakasz 
 

A női szakaszokat kizárólag női futók futhatják, a többi szakaszt futhatják női és férfi futók is. 

A feltűntetett távok tájékoztató jellegűek és hozzávetőlegesek, a végleges útvonal és 

szakasztávolság a verseny előtt kerül kihirdetésre. A szervezők a változtatás jogát fenntartják.  
 

 

 



 

Nevezési kategóriák: 

➢ 5 fős csapat - váltófutás 

Az 5 fős váltóban minimum 2 fő női futónak kell szerepelni. 
 

➢ 10 fős csapat - váltófutás 

A 10 fős váltóban minimum 4 fő női futónak kell szerepelni. 
 

Nevezési feltétel: 

Futósebesség legalább 6 perc/km!  
 

Rendészeti kategória: 

A versenyen kiegészítő rendészeti kategória kerül meghirdetésre, melyre a rendészeti szervek 

és fegyveres testületek állománya jogosult nevezni.  

A nevezési jogosultságot szolgálati igazolvánnyal a helyszínen igazolni szükséges. 

A kiegészítő rendészeti kategóriában szereplő versenyzők is a kiírt abszolút verseny 5 fős csapat 

vagy 10 fős csapat kategóriájába nevezhetnek, de az online nevezési felületen az adott kategória 

mellett meg kell jelölniük, hogy a rendészeti versenyben is részt kívánnak venni. 

A kiegészítő rendészeti kategóriába nevező versenyzők az abszolút értékelésben is szerepelnek. 

Kiegészítő rendészeti kategóriában csak az a csapat indulhat, melynek valamennyi tagja 

valamely rendészeti szerv vagy fegyveres testület állományába tartozik. 
 

Nevezési felület: 

http://organicafxrunning.com/hu  
 

Előnevezési határidő: 

2018. szeptember 15. 

Technikai pólót csak az előnevezetteknek biztosítunk! 

Nevezési limit! 

A szervezők a nevezést biztonsági okokból korlátozhatják és a nevezési 

határidő előtt is lezárhatják. 
 

Nevezési határidő: 

2018. október 08. 

Helyszíni nevezés nincs! 
 

Nevezési díjak: 
 

Időpont 5 fős váltó 10 fős váltó 

2018. szeptember 15-ig 25.000 Ft/csapat 40.000 Ft/csapat 

2018. október 08-ig 32.500 Ft/csapat 55.000 Ft/csapat 
 

Nevezési díj befizetése: 
 

A nevezési díjat a HRSE Raiffeisen Bank 12052729-01448915-00200008 számlaszámára 

kérjük befizetni. 

IBAN HU50 12052729-01448915-00200008 

SWIFT CODE UBRTHUHB 

A közleményben fel kell tüntetni a csapat nevét és a választott nevezési kategóriát.  

(pl. Fut6tunk csapat, 5 fős váltó) 
 

A nevezési díjakat csapatonként egy összegben szükséges befizetni legkésőbb a megadott 

határidőig. 

A nevezés csak a nevezési díj befizetését követően tekinthető véglegesnek és elfogadottnak. 

A szervezők a nevezők létszámát biztonsági okokból korlátozhatják, a nevezések a nevezési 

díjak beérkezésének sorrendjében kerülnek elfogadásra.  

Amennyiben a nevezési díj a megadott határidőig nem érkezik meg, a csapat törlésre kerül a 

nevezési listából. 

 
 

http://organicafxrunning.com/hu


 

A nevezési díj tartalmazza: 

- egyedi befutó érmet, rajtcsomagot, elektronikus időmérést, rajtszámot, chipet, frissítést, 

orvosi biztosítást, útvonalbiztosítást, egyéb kedvezményeket, ajándékokat 

- prémium minőségő emblémázott technikai pólót az előnevezetteknek 
 

Díjazás: 

I. kategória: 5 fős csapat -  az összesített életkor 200 év alatt I-II-III. helyezett 

II. kategória: 5 fős csapat -  az összesített életkor 200 év felett I-II-III. helyezett 

III. kategória: 10 fős csapat - az összesített életkor 400 év alatt I-II-III. helyezett 

IV. kategória: 10 fős csapat -  az összesített életkor 400 év felett I-II-III. helyezett 

Az életkor meghatározásánál a tárgyévben betöltött életkor számít. 

Nemek szerinti díjazás nincs! 
 

A helyezett csapatok serleg, érem, oklevél és értékes tárgyjutalom, valamint vásárlási utalvány 

díjazásban részesülnek. 

Az I. helyezett csapatok ingyenes nevezési jogosultságot szereznek a következő évi versenyre. 
 

Kiegészítő rendészeti kategória: 

➢ 5 fős csapat I-II-III. helyezett 

➢ 10 fős csapat I-II-III. helyezett 

Kiegészítő rendészeti kategóriában életkor és nemek szerinti díjazás nincs. 

A helyezett csapatok serleg, érem, oklevél és értékes tárgyjutalom díjazásban részesülnek. 
 

Álomváltó: 

Minden szakaszon külön díjazásban részesítjük a leggyorsabb futót, melynek alapján a verseny 

végén összeállítjuk az Álomváltót, melynek tagjait egyenként 10.000 Ft összegű díjazással 

jutalmazunk. 
 

Az 5 fős csapatra vonatkozó különleges szabályok: 

Az 5 fős csapat kategória feltétele, hogy minimum 2 fő női futó szerepeljen a csapatban.  

(2 főnél több női futó szerepelhet, de kevesebb nem, például az 5 fős csapat esetében lehet 2 nő 

és 3 férfi vagy 3 nő és 2 férfi vagy 4 nő és 1 férfi vagy 5 nő, a példa a 10 fős csapatra is 

vonatkozik) 

Az értékelésben nemek szerinti díjazás nincs. 

Az 5 fős csapatnál a csapattagok döntése, hogy ki hány szakaszt fut, de minden váltóhelyen 

váltani kell, tehát több szakaszt ugyanaz a futó nem futhat egyben. 
 

A 10 fős csapatra vonatkozó különleges szabályok: 

A 10 fős csapat kategória feltétele, hogy minimum 4 fő női futó szerepeljen a csapatban.  

Az értékelésben nemek szerinti díjazás nincs. 

A 10 fős csapatok esetében minden futó csak egy szakaszt futhat. 
 

Facebook esemény: 
 

https://www.facebook.com/events/408274926260086/?active_tab=discussion 
 

A versennyel kapcsolatos aktuális információk a facebook eseménynél kerülnek publikálásra. 
 

Rajtcsomagok átvétele: 

A rajtcsomagokat, melyek tartalmazzák rajtszámokat és a chipeket is, a verseny előtti napon 

minden csapatnak át kell vennie. 

A rajtcsomagokat az adott csapat bármely tagja átveheti. 

Átvétel helye és ideje: 

2018. október 27. 12:00 órától 20:00 óráig (magyar idő szerint) 

Versenyközpont - Debrecen, Kossuth tér 

 

2018. október 28. 07:00 órától 08:30 óráig (magyar idő szerint) 

Nagyvárad Rajtközpont 

https://www.facebook.com/events/408274926260086/?active_tab=discussion


 

 

Versenyzők szállítása: 

Az egyes versenyzők szállítása a váltópontokra, illetve a váltópontokról kísérő autókkal az adott 

csapat feladata. A kísérő autók az egyes szakaszokon futás közben nem kísérhetik a futót. 

 

A verseny általános szabályai: 
 

Az online nevezés során meg kell adni a csapat nevét, a választott kategóriát és a csapattagok 

adatait és a szakaszbeosztást. 
 

A már benevezett csapat vonatkozásában legkésőbb a verseny reggelén 07:00 óráig van 

lehetőség módosítani szakaszbeosztást, hogy melyik csapattag melyik szakaszt fogja futni. 
 

A csapatok nevezett tagjainak módosítására is legkésőbb a verseny reggelén 07:00 óráig van 

lehetőség. A módosítás során nevezett csapattag részére új technikai pólót nem áll módunkban 

biztosítani. 
 

A női szakaszokat, azaz a 2., az 5., a 7. és a 10. szakaszt csak női futók futhatják, a többi szakasz 

esetében megkötés nincs, azokat futhatják női és férfi futók is. 
 

Minden futónak képesnek kell lennie legalább 6 perc/km sebeséggel futnia. 
 

A futókat záróautó kíséri, az egyes szakaszok szintidejének leteltét követően a váltópont 

bontásra kerül és az útvonal biztosítása megszűnik.  
 

Váltani kizárólag a kijelölt váltóponton lehet, előváltásra komolyabb sérülés vagy rosszullét 

esetén sincs lehetőség. 
 

A váltás a váltóponton a chip előírás szerinti átadásával történik. 
 

Általános szabály, hogy amennyiben a futó nem képes valamilyen oknál fogva szintidőn belül 

teljesíteni a távot, akkor az adott szakasz leggyengébb idejénél automatikusan 10 perccel 

rosszabb időt kap büntetésül. Eredményhirdetéskor így minden csapat értékelésre kerül és ezért 

nem zárjuk ki. 
 

Amennyiben valaki nem tudja teljesíteni az adott távot, akkor az őt váltó futó csak akkor 

indulhat el, amikor a záróautó megérkezik a helyszínre. 
 

A távjukat teljesíteni nem tudó versenyzőket a mezőny mögött haladó záróautó fogja 

beszállítani a következő váltópontra. Chipjüket a rajtszőnyeg kikerülésével kell átadniuk a 

váltótársuknak, aki egy saját rajtidővel kezdi meg a távja teljesítését. 
 

A versennyel kapcsolatos határátlépésekre a mindenkori hatályos vonatkozó normák az 

irányadók. 
 

A versenyzők kötelesek a rajtszámukat mindig jól láthatóan, mellmagasságban elöl viselni! 
 

Egy futó csak egy csapatnak lehet tagja. 
 

A verseny befejezéséig minden versenyző köteles a szervezők és a hatóságok utasításait 

betartani. 
 

A kijelölt útvonal elhagyása pályarövidítésnek minősül és időbüntetést, súlyos esetben kizárást 

vonhat maga után. 
 

Az országúti szakaszokon a hatályos közlekedési szabályokat be kell tartani! 
 

A táv teljesítése során semmilyen külső segédeszköz nem vehető igénybe (pl. görkorcsolya, 

kerékpár, roller, egyéb járművek) 
 

A kísérő autóknak a vonatkozó közlekedési szabályokat és normákat kötelezően be kell 

tartaniuk. 
 

 



 

Egyéb szabályok: 
 

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. 
 

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

illetve hiányosan tölti ki. 
 

A szervezőkkel vagy a sporttársaival szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők 

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 szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát 

korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják. 
 

A rendezvény szervezői fenntartják a jogot, hogy az eseményről, valamint a versenyzőkről fotót 

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

és videókat a rendezők szabadon felhasználhatják és publikálhatják, ezért a fotón szereplők 

ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 
 

Az online nevezéssel, illetve a regisztrációs lap kitöltésével a versenyzők elfogadják a 

versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. 
 

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

ahhoz, hogy a bajnokság 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. 
 

A versenyen kutyával futni tilos! 
 

A versenyzőt kerékpárral, motorkerékpárral kísérni tilos! 
 

A versenyzők csomagjainak elhelyezésére a rendezők sátrat biztosítanak, a csomagmegőrző 

sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltűnése esetén a rendezők felelősséget nem vállalnak. 

Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak! 
 

A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a váltópontok, a program és időpont változtatás 

jogát. 
 

A verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül. 
 

18 év alatti versenyző akkor vehet részt a versenyen, ha a szervezőbizottságnak a szülői 

hozzájáruló nyilatkozatot a rajt előtt leadják. 
 

A befizetett nevezési díjak visszafizetésére nincs lehetőség. 
 

A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a szervezőbizottság döntése a mérvadó. 
 

 

További információ: 
 

Balogh József főszervező 

+36-70/371-75-42  

hrsedebrecen@gmail.com 

4028 Debrecen, Mikes Kelemen utca 4. 

mailto:hrsedebrecen@gmail.com

