
DÖKE-Futófesztivál 
 

2013.08.18. 

 

Komló-Sikonda 

  
- 12 órás váltófutás 

- 12 órás egyéni futás 

- 6 órás egyéni futás 

- 6 órás váltófutás 

- 3 órás egyéni futás 

- Jótékonysági futás 

 

 

hangulatos futópálya, emblémázott 

technikai póló, befutóérem, jótékonysági 

futás a komlói állatokért 

  



Rendező adatai 

 
 

Szervező egyesület neve: Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 

 

Elérhetőségek: - 7300 Komló, Mecsekfalui út 34. 

   - percesfutas@gmail.com 

   - 06/20-777-4007 – Tasnádi Tas  

   - 06/20-777-4006 – Balogh Bettina 

   

 

Versenyinformációk 
 

 

Verseny időpontja:  
 

- 12 órás futás: 2013. augusztus 18. 09:00 - 21:00 

- 6 órás futás: 2013. augusztus 18. 09:00-15:00 

- 3 órás futás: 2013. augusztus 18. 09:00-12:00 
 

Versenyközpont és rajt helyszíne: Ökoturisztikai Központ és Pihenőpark  

(7300 Komló-Sikonda, Tölgyfa u.) 

 

Versenyszámok:  

 

- Egyéni versenyszámok:  -12 órás egyéni futás 

         - 6 órás egyéni futás 

         - 3 órás egyéni futás 

 

- Váltóverseny: - 12 órás váltófutás:  - 2 fős csapatok versenye 

       - 3-5 fős csapatok versenye 

   - 6 órás váltófutás: - 2-4 fős csapatok versenye 

 

 
 



Díjazás 
 

A 12 órás 3-5 fős váltóknál és a 6 órás 2-4 fős váltóknál az első három férfi és női csapat 

kerül díjazásra. A vegyes csapatokat a férfi csapatok között értékeljük. A 12 órás 2 fős 

váltóknál az első három férfi-, női- és vegyes váltókat értékeljük.  

A 12 órás, a 6 órás és a 3 órás egyéniek számában nemenként az 1-3. helyezettet 

értékeljük. 

 

Nevezési információk 

Határidő 12 órás egyéni 12 órás váltó 6 órás egyéni 6 órás váltó 3 órás egyéni 

06.10-ig 6000 forint/fő 5500 forint/fő 5000 forint/fő 4000 forint/fő 3500 forint/fő 

06.24-ig 6500 forint/fő 6000 forint/fő 5500 forint/fő 4500 forint/fő 4000 forint/fő 

07.15-ig 7500 forint/fő 7000 forint/fő 6500 forint/fő 5500 forint/fő 5000 forint/fő 

07.31-ig 8500 forint/fő 8000 forint/fő 7500 forint/fő 6500 forint/fő 6000 forint/fő 

08.14-ig 9500 forint/fő 9000 forint/fő 8500 forint/fő 7500 forint/fő 7000 forint/fő 

08.18-án 10500 forint/fő 10000 forint/fő 9500 forint/fő 8500 forint/fő 8000 forint/fő 
 

Annak érdekében, hogy a táblázatban feltüntetett kedvezményes nevezési díjon nevezhess a 

versenyre, figyelj az érvényes előnevezésre! 

Az érvényes előnevezés két részből áll: 

 

1. Regisztráció:  
 

- A percesfutas@gmail.com e-mailcímre küldött levéllel a csapatnév, versenyszám, 

csapattagok neve és kért pólóméretek megjelölésével  

- A DÖKE-honlapon a regisztrációs űrlap kitöltésével 

 

2. Nevezési díj befizetése: 
 

- Átutalással vagy pénzbefizetéssel a DÖKE bankszámlájára  

Számlaszám: 10404302-50504852-53511000 (K&H Bank) 

Közlemény rovatba az alábbi szöveget írd: Ultrafutás_Csapatnév (Értelemszerűen a 

csapatnevet saját csapatnevetekkel helyettesítsétek!) 

 

A nevezés akkor kerül elfogadásra, ha a nevezési díj is megfizetésre került. A 

kedvezményes nevezési díjnak az aktuális kedvezményes időszak végéig meg kell 

érkeznie a DÖKE-bankszámlájára, egyébként a nevezési díjak közti különbség 

http://www.doke.hu/


kiegyenlítéséig nem érvényes. Nevezés lemondása esetén a befizetett nevezési díjakat 

2013. május 31. előtt 50%-ban térítjük vissza. A 2013. június 1. vagy utána lemondott 

nevezések díját nem áll módunkban visszatéríteni, következő évre át nem vihető! 

 

Nevezési díj tartalmazza: 

- A verseny élményét 

- Rajtcsomagot 

- Saját/Csapatnévre szóló rajtszámot (előnevezőknek) 

- Útvonal-biztosítást 

- Frissítést 

- Oklevelet 

- Egyedi emlékérmet  

- On-line eredményfüzetet 

- Emblémázott technikai pólót 

- Orvosi ellátást  

- Támogatóink ajándékait 

 

További fontos információk 

Váltóversenyhez kapcsolódó további információk: 

- Váltóhely: Rajt helyszíne  

- Váltás minden kör után lehetséges, de nem kötelező! 

- Verseny útvonala: Sikondán kijelölt 2,6 km-es körpálya 

 

 

 

 

 

 

  



 

Öltöző, WC, zuhanyzó, csomagmegőrzés 

 

- A rendezvény napján öltözési lehetőséget, térítésmentes csomagmegőrzést, valamint 

tisztálkodási lehetőséget biztosítunk a sikondai Ökoturisztikai Központ és 

Pihenőparkban (közvetlenül a futópálya mellett) 

 

 

 

Szálláslehetőség a közelben: 

 

- Sikonda Wellness Hotel - http://www.sikondafurdo.hu 

- Zöld Béka Vendégház - http://www.komlosport.eoldal.hu/cikkek/a-kbsk-

szolgaltatasai/ 

- Mediano Camping - http://www.medianocamping.hu/hu 

 

 

 

 

--------------------Kísérőprogram-------------------- 
  

Jótékonysági futás/gyaloglás a Komlói Állatvédő 
Egyesület állataiért 

 

 

Időpont: 2013. augusztus 18. (vasárnap) 18:00-20:00 

 

Nevezési díj: 1200 forint 

 

Minden résztvevő emblémázott pólót kap! A résztvevők között ajándékokat sorsolunk ki! 

 

Előnevezés: percesfutas@gmail.come emailcímre küldött üzenettel név és pólóméret 

megadásával. 

 

A résztvevők a megadott intervallum (18:00-20:00) alatt bármikor futhatnak, minden 

megtett kör után tombolát kapnak, melyekkel a futás utáni tombolasorsoláson ajándékokat 

nyerhetnek. A teljesített köreik számának függvényében a DÖKE a komlói állatvédő 

egyesületet támogatja. 

 

 

http://www.sikondafurdo.hu/
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