ORGANICAFX RUNNING
Nagyvárad – Debrecen Szupermaraton
#ofxrunning2019
A verseny időpontja: 2019. október 20.
Rajt:

Románia, Nagyvárad, Szent László tér
 magyar időzóna szerint 09:00 órakor
 román időzóna szerint 10:00 órakor
A rajt tömegrajt lesz, azaz a csapatokból csak az első futók állhatnak be a rajtzónába
és minden rajtoló egyszerre indul.
(Csapatfotók készítésére Debrecenben a versenyközpontban lesz lehetőség.)

Verseny útvonala:
Nagyvárad – Ártánd – Biharkeresztes – Mezőpeterd – Berettyóújfalu –
Szentpéterszeg – Tépe – Derecske – Sáránd – Mikepércs – Debrecen
A verseny útvonala nagyrészt kerékpárúton, egyes szakaszokon közúton és
mezőgazdasági földúton halad.
Cél és versenyközpont: Magyarország, Debrecen, Kossuth tér
A verseny távja:

kb. 86 km

Az útvonal szakaszfelosztása:
1. szakasz

Egyéni ultramaraton
Nagyvárad - Debrecen

1. szakasz
2. szakasz

2 fős váltók
Nagyvárad - Berettyóújfalu
Berettyóújfalu - Debrecen

kb. 86 km
kb. 39,5 km
kb. 46,5 km

1. szakasz
2. szakasz
3. szakasz
4. szakasz
5. szakasz
6. szakasz
7. szakasz
8. szakasz
9. szakasz
10. szakasz



5 és 10 fős váltók
Nagyvárad – Ártánd határátkelő
Ártánd – Biharkeresztes
Biharkeresztes – Mezőpeterd
Mezőpeterd – Berettyóújfalu
Berettyóújfalu – Szentpéterszeg
Szentpéterszeg – Tépe
Tépe – Derecske
Derecske – Sáránd
Sáránd – Mikepércs
Mikepércs - Debrecen

kb. 14 km
kb. 6 km
kb. 9 km
kb. 10,5 km
kb. 9 km
kb. 9,5 km
kb. 6 km
kb. 7 km
kb. 5 km
kb. 10 km

Az útvonal módosításának jogát és lehetőségét a szervezők fenntartják.
A végleges és részletes útvonal ismertetésére a pontos szakasztávokkal, térképpel, GPS
track-kel a verseny előtt 1 hónappal fog sor kerülni.

Nevezési létszámlimit: 750 fő
 A versenyre összesen 750 fő nevezését tudjuk elfogadni, a létszámkereten felüli nevezések
elutasításra kerülnek.
Nevezési kategóriák:
 1 fős ultramaraton
női és férfi kategória
 2 fős váltó
abszolút kategória
 5 fős vegyes csapat 200 év alatt
Az 5 fős váltóban minimum 2 fő női futónak kell szerepelni.
 5 fős vegyes csapat 200 év felett
Az 5 fős váltóban minimum 2 fő női futónak kell szerepelni.
 10 fős vegyes csapat 400 év alatt
A 10 fős váltóban minimum 4 fő női futónak kell szerepelni.
 10 fős vegyes csapat 400 év felett
A 10 fős váltóban minimum 4 fő női futónak kell szerepelni.
Nevezési feltétel:

Futósebesség legalább 6 perc/km!

Résztvételi korhatár:
- egyéni kategóriában és 2 fős váltóban: betöltött 18. életév
- 5 és 10 fős váltóban: betöltött 16. életév
18 év alattiaknak írásos szülői hozzájáruló nyilatkozat szükséges!
Kiegészítő rendészeti kategóriák:
 2 fős váltó
 5 fős vegyes csapat
 10 fős vegyes csapat



A versenyen kiegészítő rendészeti kategória kerül meghirdetésre, amelyre a rendészeti szervek
és fegyveres testületek állománya jogosult nevezni, ezen szándékot az online nevezési
felületen jelölni kell.
A nevezési jogosultságot szolgálati igazolvánnyal a helyszínen igazolni szükséges.




A kiegészítő rendészeti kategóriába nevező versenyzők az abszolút értékelésben is
szerepelnek.
Kiegészítő rendészeti kategóriában csak az a csapat indulhat, amelynek valamennyi tagja
valamely rendészeti szerv vagy fegyveres testület állományába tartozik.

Nevezési felület:
https://organicafxrunning.com
A nevezési felület május 15-én nyílik meg.
Nevezési díjak és határidők:
Időpont
2019. augusztus 01-ig
2019. szeptember 02-ig
2019. október 02-ig

Egyéni
2 fős váltó
11 000 Ft 16 000 Ft/váltó
13 000 Ft 20 000 Ft/váltó
17 000 Ft 28 000 Ft/váltó

5 fős csapat
30 000 Ft/csapat
35 000 Ft/csapat
50 000 Ft/csapat

10 fős csapat
50 000 Ft/csapat
60 000 Ft/csapat
80 000 Ft/csapat

Helyszíni nevezés nincs!
Nevezési díj befizetése:
 A nevezési díjat bankkártyával vagy átutalással, illetve személyesen is lehet fizetni.
 Bankkártyás fizetési felület a https://organicafxrunning.com oldalán ál rendelkezésre az
online nevezési felület megnyitását követően.
 Átutalás esetén a nevezési díjat a HRSE számlájára kérjük befizetni.
Raiffeisen Bank 12052729-01448915-00200008
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)
 Személyes fizetés esetén a nevezési díjat készpénzben a HRSE székhelyén, a Debrecen,
Mikes Kelemen utca 4. sz. alatti irodában lehet befizetni, időpontegyeztetést követően.
Időpontegyeztetés a +36703717542 telefonszámon.
A nevezési díjakat egyösszegben szükséges befizetni legkésőbb a megadott nevezési 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.
A nevezési díj tartalmazza:
 prémium minőségő emblémázott technikai póló
 egyedi befutó érem
 rajtcsomag
 elektronikus időmérés, chiphasználat, online követhető részeredmények
 rajtszám, karszalag
 minden váltóponton és a rajtban frissítés
 orvosi biztosítás, útvonalbiztosítás, jelölt útvonal
 balesetbiztosítás
 térképek, GPS track
 ingyenesen letölthető fényképek, online fényképalbum
 kerékpáros kisérési lehetőség
 egyéb kedvezmények, ajándékok, kísérő programok, versenyszervezés

Díjazás:
5 fős váltó
10 fős váltó
2 fős
200 év 200 év
400 év
400 év
Női
Férfi
váltó
alatt
felett
alatt
felett
pénzdíj pénzdíj pénzdíj pénzdíj pénzdíj pénzdíj
pénzdíj
serleg
serleg
serleg
serleg
serleg
serleg
1. helyezett serleg
érem
érem
érem
érem
érem
érem
érem
oklevél oklevél oklevél oklevél oklevél oklevél
oklevél
pénzdíj pénzdíj pénzdíj pénzdíj pénzdíj pénzdíj
pénzdíj
serleg
serleg
serleg
serleg
serleg
serleg
2. helyezett serleg
érem
érem
érem
érem
érem
érem
érem
oklevél oklevél oklevél oklevél oklevél oklevél
oklevél
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3. helyezett serleg
érem
érem
érem
érem
érem
érem
érem
oklevél oklevél oklevél oklevél oklevél oklevél
oklevél
Az I. helyezettek ingyenes nevezési jogosultságot szereznek a következő évi versenyre.
Abszolút
kategóriák

Egyéni

Kiegészítő rendészeti
kategória
1. helyezett

2. helyezett

3. helyezett

2 fős váltó

5 fős váltó

10 fős váltó

serleg
érem
oklevél
serleg
érem
oklevél
serleg
érem
oklevél

serleg
érem
oklevél
serleg
érem
oklevél
serleg
érem
oklevél
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érem
oklevél
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érem
oklevél

Álomváltó különdíj:
 Valamennyi szakaszon szakaszgyőztes kerül kihirdetésre, akik különdíjban részesülnek!
 Bármely szakaszt futhat női és férfi versenyző is, szakaszok futásánál nemek szerinti
megkötés nincs.
Az egyéni futókra vonatkozó különleges szabályok:
 Egyéni futók esetében női és férfi abszolút kategória kerül díjazásra, életkor szerinti értékelés
nincs.
 Egyéni futóknak a kerékpáros kísérő fokozottan ajánlott!
 Chippelni minden váltóponton szükséges!
A 2 fős váltókra vonatkozó különleges szabályok:
 A 2 fős váltókban nemek és életkor szerinti megkötés nincs, abszolút helyezett párosok
kerülnek díjazásra.
 Váltani kizárólag a Berettyóújfalu váltópontnál lehet!
 Szakaszokon belül váltani tilos!
 A 2 fős váltóban futóknak a kerékpáros kísérő ajánlott!
 Chippelni minden váltóponton szükséges!
Az 5 fős csapatra vonatkozó különleges szabályok:
 Az 5 fős csapat kategória feltétele, hogy minimum 2 fő női futó szerepeljen a csapatban.
 Az értékelésben nemek szerinti díjazás nincs.







Az 5 fős csapatok esetében életkor szerint - a csapatba nevezett versenyzők összes életkorának
megfelelően - 200 év alatti és 200 év feletti kategóriába lehet nevezni. A kategóriába sorolásnál
a tárgyévben betöltött életkor számít.
A csapat versenyzői szabadon választhatják meg a futni kívánt szakaszokat és annak
sorrendjét.
Minden csapattagnak futnia kell minimum 1 szakaszt!
Váltani kizárólag a váltópontokon lehet!
Egymás utáni szakaszok egyben is futhatók, azonban minden váltópontnál chippelni
szükséges!

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 életkor szerint - a csapatba nevezett versenyzők összes életkorának
megfelelően - 400 év alatti és 400 év feletti kategóriába lehet nevezni. A kategóriába sorolásnál
a tárgyévben betöltött életkor számít.
 A csapat versenyzői szabadon választhatják meg a futni kívánt szakaszokat és annak
sorrendjét.
 Minden csapattagnak futnia kell 1 szakaszt, váltani kizárólag a váltópontokon lehet!
Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/295647691046123/?active_tab=discussion
A versennyel kapcsolatos aktuális információk a facebook eseménynél kerülnek publikálásra.
Időmérés és váltás
 Az OrganicaFX Running hivatalos időmérő rendszere a Checkpoint System!
 A verseny aktuális állását és eredményeit online lehet majd követni a
http://checkpointsystem.hu oldalon és a verseny facebook eseményénél.
 A rajt előtt az első versenyzőknek a chippes karórával be kell jelentkezniük az időmérő
eszköznél.
 A váltópontoknál a szakasz befutójának kell chippelnie, majd ezt követően lehet átadni a
chipes karórát a következő szakasz futójának.
 Az egyéni futóknak és a 2 fős váltó tagjainak is kell chippelniük valamennyi váltóponton.
 A Debrecen Kossuth téri célkapunál szintén minden beérkező befutónak érintenie kell
a chippes karórát az időmérő eszközhöz.
 Váltani kizárólag a kijelölt váltóponton lehet, előváltásra komolyabb sérülés vagy rosszullét
esetén sincs lehetőség.
 A váltás a váltóponton a chip előírás szerinti átadásával történik.
Útvonal jelölése és a biztonság
 Az útvonal irányjelző táblákkal, szalagozással és aszfalt festéssel kerül kijelölésre, továbbá a
kritikus kereszteződéseknél önkéntesek és polgárőrök, valamint rendőrök segítik a biztonságos
közlekedést.
 Az útvonalról részletes térképet és GPS track-et teszünk közzé.
 Az útvonal biztosított, de nem zárt!
 Az útvonalon mások is közlekedhetnek, a nagyobb kereszteződéseknél lesz rendőri biztosítás,
a kisebb bekötő utaknál, illetve a kapubejáróknál a futók fokozott figyelmére és
körültekintésére mindenképpen szükség lesz.
 A futóknak láthatósági ruházat viselése kötelező, a verseny egyik fő célkitűzése a balesetmegelőzés és a biztonságos közlekedés elősegítése!







Minden futónak KÖTELEZŐ viselet:
- láthatósági mellény vagy mellpánt
- láthatósági karpánt
- naplemente után, működő fejlámpa
A sötétedés beálltát követően minden futónak kötelező a fejlámpa használata!
Amennyiben a versenyző az előírt láthatósági eszközöket leveszi vagy nem viseli, a
versenyből kizárásra kerül!
A mindenkori KRESZ szabályok betartása kötelező!

Versenyzők kísérése
 Amennyiben a futó igényli, egy fő kerékpáros kísérőt igénybe vehet a magyarországi
szakaszokon. A romániai szakaszon kerékpárral kísérni tilos!
 A kerékpáros kísérőnek kötelező a láthatósági mellény és a kerékpáros sisak viselése.
 Kizárólag olyan kerékpárt lehet igénybe venni, amelynek biztonsági felszereltsége a
vonatkozó előírásoknak megfelel. A kerékpárosra és a kerékpárra a KRESZ, valamint a
jogszabályi normák vonatkoznak, azok betartása kötelező!
 A kerékpáros kísérőt és a szükséges eszközöket, valamint a szállítást mindenki saját magának
biztosítja.
 A futók akadályozása, illetve zavarása tilos, a gyorsabb futónak mindig elsőbbséget kell
biztosítani!
 A kerékpáros kísérő a futót jogtalan előnyhöz nem juttathatja, a chipet minden esetben a
futónak kell vinnie.
 A kerékpáros kísérő a váltókapukon és a célkapun nem haladhat át, azt nem közelítheti meg!
 A kerékpáros kísérőt regisztrálni nem szükséges, nevezési díja nincs.
 A futót más járművel kísérni tilos!
 A csapattagok szállítását végző "kísérőautó" a futót folyamatosan nem kísérheti, a forgalmat
nem akadályozhatja és nem tarthatja fel!
 A szabályok betartását a Rendőrség és a szervezők is ellenőrizni fogják, azok megszegését
szankcionálják.
 A futóverseny pályavezetését és az adott szakasz hosszát és útminőségét célszerű figyelembe
venni, a versenyen aszfaltburkolatú és földutak is lesznek.
 A földutas szakaszokra „kísérő autóval” behajtani tilos!
 A kísérő autóknak a vonatkozó KRESZ szabályokat és normákat kötelezően be kall tartaniuk.
Versenyzők szállítása:
 A versenyzők szállítása a váltópontokra, illetve a váltópontokról kísérő autókkal az adott
csapat feladata.
 A váltópontoknál a parkoló helyek száma és a határátléptetés kapacitása korlátozott!
 Csapatonként kizárólag 1 kísérő autónak biztosítunk hivatalos versenymatricát a
határátlépéshez.
 A váltópontok parkolóinak indokolatlan használata kizárást von maga után.
 A KRESZ betartása mindenki számára kötelező!
Szintidő





Valamennyi kategóriájában 6 perc/km a szintidő, minden futónak képesnek kell lennie
legalább 6 perc/km sebeséggel futnia.
A mezőnyt 6 perc 10 mp/km sebességgel záróbusz követi, az egyes szakaszok szintidejének
leteltét követően a váltópont bontásra kerül és az útvonal biztosítása megszűnik.
Amennyiben a mezőny utolsó tagja ennél gyorsabb tempóban fut, abban az esetben a záróbusz
őt követi.
Ha az utolsó futó átlagtempója a fenti tempó alá lassul, a záróbuszra fel kell szállnia.






Általános szabály, hogy amennyiben bármely 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. Ráadásul a csapat többi tagja az "Álomváltó" külön kategória
díjazásáért is tovább tud küzdeni.
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. A chippelést követően a váltótárs megkezdheti a
következő szakasz teljesítését.

Egyéb szabályok:
 Nevezési díjak visszafizetésére nincs lehetőség!
 A versenyzők rajtcsomagban karszalagot kapnak, amely viselése a verseny során kötelező!
 A versennyel kapcsolatos határátlépésekre a mindenkori hatályos vonatkozó normák az
irányadók.
 A versenyzők kötelesek a rajtszámukat mindig jól láthatóan, mellmagasságban elől 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.
 A táv teljesítése során semmilyen külső segédeszköz nem vehető igénybe (pl. görkorcsolya,
kerékpár, roller, egyéb járművek)
 Babakocsival futni tilos!
 Kutyával futni tilos!
 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.
 Minden versenyzőnek rendelkeznie kell Felelősség-vállalási nyilatkozattal, a rajtszámok és
rajtcsomagok kizárólag az aláírt Felelősség-vállalási nyilatkozat leadása után vehetők át.
 A Felelősség-vállalási nyilatkozatok a weblapról tölthetők le.
 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 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.
 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 mennyiben a versenyt vis maior, azaz elháríthatatlan külső ok így különösen, de nem
kizárólagosan az időjárási körülmények, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád vagy más előre
nem várt, extrém, nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a
szervezők új időpontot jelölnek meg, amelyről hivatalos tájékoztatást adnak. A nevezési díj ez
esetben sem kerül visszafizetésre.
A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának
jogát fenntartja.
A versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a szervezőbizottság döntése a mérvadó.

További információ:
Balogh József főszervező
+36-70/371-75-42
hrsedebrecen@gmail.com
https://organicafxrunning.com
4028 Debrecen, Mikes Kelemen utca 4.

