
 

DECATHLON NAGYERDEI MARATON 
2016. szeptember 25. 

                                                                                                                                 futónaptár.hu 
Helyszín 

Debrecen, Nagyerdı. 
 

Rajt 
500 m-re a temetı sarkától (Köztemetı 3-as számú kapunál a Benczúr Gyula utcai, körforgalomnál) befelé 

az erdıben. 
 

Rajtidık: 
  9.00 - Gyerekfutam 
10.00 - Minimaraton 

10.05 - Negyedmaraton 
10.10 - Félmaraton 

10.15 - Maraton 
  

Rendezık  
Debreceni Kilométerek Sportegyesület 

Decathlon Debrecen 
Hajdú Rendészeti Sportegyesület 

Kategóriák  
MARATON  - 42,195 km 

1/2 MARATON - 21,097 km 
1/4 MARATON -10,548 km 
MINIMARATON - 5,274 km 

 
Rendészeti kategória 

(maraton, félmaraton, negyedmaraton, minimaraton távon) 
 

Gyerekfutam - 2,5 km 
 

Fıvédnökök 
Nagy Norbert 

Decathlon Debrecen Áruház igazgató 
 

Vincze P. Márton 
Magyar Rendészeti Sportszövetség ügyvezetı elnöke 



 

  

Nevezés: 
– Online a www.debrecenikilometerek.hu oldalon 2016. szeptember 19-ig. 

Versenyünkre Online nevezni csak a regisztrációt követıen tudsz! 
 

– Postai úton a Debreceni Kilométerek Sportegyesület levelezési címére küldéssel  
(Debreceni Kilométerek SE 4011. Debrecen, Pf. 19.) 2016. szeptember 13-ig. van lehetıség. 

(a versenyzı neve, születési ideje, címe feltüntetésével.) 
 

– Személyesen    DKM irodában (4034 Debrecen, Huszár Gál u. 33) 2016. szeptember 19-ig.  
8.00-16.00-ig. 

 
– A verseny helyszínén felállított versenyközpontban  2016. szeptember 25-én. 7.30-tól - 9.45-

ig 

 
Fizetési lehetıségek: 
 



– Átutalással befizetni a nevezési díjat a Debreceni Kilométerek Sportegyesület 
bankszámlájára 2016. szeptember 19-ig. 

 
(K&H Bank 10403428-50526590-72651003)  
  

– Postai úton a Debreceni Kilométerek Sportegyesület levelezési címére küldéssel  
(Debreceni Kilométerek SE 4011. Debrecen, Pf. 19.) 2016. szeptember 13-ig. van lehetıség. 
(a versenyzı neve, születési ideje, címe feltüntetésével.) 
 
– Személyesen a DKM irodában (Debrecen., Huszár Gál u. 33.) 
2016. szeptember 19-ig. 8-16.00 óráig. 
 
– Online bankkártyás befizetés 2016. szeptember 19-ig. 
  

Ha elıre nevezel, de nem fizeted ki a nevezési díjat a megadott 
határidıre, törlünk a nevezettek listájából! 
A helyszínen tudsz újra nevezni, de itt korlátozzuk a nevezık létszámát! 

 
 
 
 
A nevezési díj befizetésérıl az indulók minden esetben számlát kapnak, amennyiben a 
számlázási név és cím eltér a jelentkezési lapon megadottól, úgy  kérjük, szíveskedjen a 
nevezési őrlap erre kijelölt részén a számlázási adatokat feltüntetni. 

 
Nevezési díjak  
  

 Intervallum 
Terep-
maraton 

Terep-
félmaraton 

Terep-
negyed-
maraton 

Terep-
minimaraton 

Gyerekfutam 

  
2016. 01.29 - 
04.03-ig. 

 
3500 Ft 

 
3000 Ft 

 
3000 Ft 

 
2500 Ft 

ingyenes 

2016. 04.05- 
09.19-ig. 

4500 Ft 4000 Ft 4000 Ft 3500 Ft ingyenes 

2016. 09.25-
én. 
a helyszínen 

 
5500 Ft 

 
5000 Ft 

 
5000 Ft 

 
4500 Ft 

ingyenes 

  



 
A megadott árak, bruttó árak. A fenti nevezési díjak a megadott határidıkig történı befizetés 
esetén érvényesek. A Gyerekfutamra a nevezési díj nincs. 
  
- A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a 
versenyszabályokat. Ezzel elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelısségére indul, a 
nevezı kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel 
feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezıi bármelyik versenyzı 
egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért  kártérítésre 
nem kötelezhetık. 
 
A nevezési díj tartalmazza a maratoni, félmaratoni, negyedmaratoni és 
minimaratoni távot futók részére: 
- részvételt a versenyen 
- egyedi érmet 
- egyedi emblémázott technikai pólót 
- frissítést (szılıcukor, nápolyi, mazsola, keksz, alma, izotóniás ital) 
- orvosi szolgálatot 
- zárt- és biztosított útvonalat 
- chipes idımérést 
- online emléklapot (online nevezık részére) 
- online képgalériát 
- online eredménylistát 
 
 
Az ingyenes nevezés biztosítja a gyerekfutamon indulók  részére: 
- részvételt a versenyen 
- egyedi érmet 
- frissítést (szılıcukor, nápolyi, mazsola, keksz, alma, izotóniás ital a célban) 
- orvosi szolgálatot 
- zárt- és biztosított útvonalat 
- rajtszámot 
- online emléklapot (online nevezık részére) 
- online képgalériát 
 
Értékelés: 
– Maraton  nık és férfiak külön: abszolút és kategóriánként, 18-30 év, 31-40 év, 41-50 év, 51-
60 év, 61-70 év, 71 év felettiek. 
– Félmaraton  nık és férfiak külön: abszolút és kategóriánként, 12-18 év, 19-30 év, 31-40 év, 
41-50 év, 51-60 év, 61-70 év, 71 év felettiek. 
– Negyedmaraton nık és férfiak külön: abszolút és kategóriánként,10-18 év, 19-30 év, 31-40 
év, 41-50 év, 51-60 év, 61-70 év, 71 év felettiek. 
– Rendészeti kategória abszolút férfi, nıi külön (maraton, félmaraton, negyedmaraton, minimaraton távon) 
– Minimaraton nık és férfiak külön: abszolút, kategóriánként,10-18 év, 19-30 év, 31-40 év, 
41-50 év, 51-60 év, 61-70 év, 71 év felettiek. 
– Gyerekfutam nık és férfiak külön: abszolút 
 
Korhatár:  
– A maraton egyéni versenyben 18 évesek vagy annál idısebbek  indulhatnak. 
– A félmaraton egyéni versenyben 12 évesek vagy annál idısebbek  indulhatnak.18 év alatti 



versenyzık a versenyre nevezéskor aláírt szülıi hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni. 
– A negyedmaraton versenyen 10 évesek vagy annál idısebbek indulhatnak.18 év alatti 
versenyzık a versenyre nevezéskor aláírt szülıi hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni. 
– A mini terepmaraton  versenyen korhatár nincs, de a 18 év alatti versenyzık a versenyre 
nevezéskor aláírt szülıi hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni. 
– A gyerekfutamra  6-14 éves korig lehet jelentkezni. A versenyre nevezéskor aláírt szülıi 
hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni! 
 

Szülıi nyilatkozat 
 
Díjazás: 
– A maraton verseny abszolút gyıztesei férfi, nıi  1-3. helyezettek oklevelet és serleget 
kapnak. A maraton táv kategória gyıztesei (csak az elsı helyezettek) oklevelet kapnak. 
– A 1/2 maraton verseny abszolút gyıztesei férfi, nıi 1-3. helyezettek oklevelet és serleget 
kapnak. A félmaraton táv kategória gyıztesei (csak az elsı helyezettek) oklevelet  kapnak. 
– A 1/4 maraton verseny abszolút gyıztesei férfi, nıi 1-3. helyezettek oklevelet és serleget 
kapnak. A negyedmaraton kategória gyıztesei (csak az 1. helyezettek) oklevelet kapnak. 
– A minimaraton verseny abszolút gyıztesei férfi, nıi 1-3. helyezettek,  oklevelet és serleget 
kapnak. 
 
– Rendészeti kategória abszolút gyıztesei férfi, nıi 1-3. helyezettek (maraton, félmaraton, negyedmaraton, minimaraton 
távon) 
 
– A gyerekfutam verseny abszolút gyıztesei férfi, nıi  1-3. helyezettek,  oklevelet és serleget 
kapnak. 
 
Chipes idımérés: 
A chipre letéti díjat nem kérünk, a chip a rajtszámban található! 
Rajtszám, póló átvétel: 
– 2016. szeptember 24-én 9.00-16.00-ig a G4 Fitnessben (Debrecen, Gizella utca 4/b) 
– 2016. szeptember 25-én 7.30 - 9.45-ig, a Versenyközpontban 500 m-re a temetı sarkától (Köztemetı 3-as számú 
kapunál  Benczúr Gyula utcai, körforgalomnál) befelé az erdıben. 
  
Rajt:   
  9.00 - Gyerekfutam 
10.00 - Minimaraton 
10.05 - Negyedmaraton 
10.10 - Félmaraton 
10.15 - Maraton 
 
A Rajtban és Célban WC-t és öltözési   lehetıséget biztosítunk. 
 
Eredményhirdetés:   
Terep maraton kb. 14.30 óra 
Terep félmaraton kb. 13.00 óra 
Terep negyedmaraton kb. 12.00 óra 
Minimaraton kb.11.30 óra 
Gyerekfutam kb. 11.00 óra 
 
Szintidı: 
Maraton: 6 óra 



Félmaraton: 2 óra 45 perc 
Negyedmaraton: 1 óra 30 perc 
Minimaraton: 1 óra. 
Gyerekfutam: 30 perc 
 
Versenyszabályok: 
- A versenyben résztvevık csomagjainak elhelyezésére a rendezık sátrat biztosítanak. 
- A  csomagmegırzı sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltőnése esetén a rendezık 
felelısséget nem vállalnak. 
- A rajtszámot kérjük, elöl viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem szabad, a 
rögzítéshez biztosítótőt a rajtcsomagban és a versenyközpontban is talál a versenyzı. 
- Kizárásra kerül az a versenyzı, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, nem a mellére 
tőzve viseli a verseny ideje alatt, valamint aki nem teljesíti a verseny - szervezık által kitőzött 
- teljes távját, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelı adatokkal, illetve hiányosan 
tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerően használja. 
- A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyzı társakkal szemben sportszerőtlen magatartást 
tanúsító versenyzık a versenybıl  kizárásra kerülnek. 
- A versenyen kísérı autó, kerékpár használata kizárólag a szervezık részére megengedett. 
- A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos, 
kizárást von maga után. 
- A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más 
futóverseny népszerősítése csak a rendezık elızetes engedélyével, egyeztetett formában és 
módon végezhetı. 
- A verseny rendezıi szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevık számát 
korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják. 
- A verseny rendezıi fenntartják az útvonal, a helyszín, a program és idıpont változtatás 
jogát. 
- Rendkívüli idıjárási viszonyok esetén vagy egyéb elıre nem látható esemény 
bekövetkezésekor, a szervezıknek jogukban áll a verseny rajtját két órával módosítani, vagy 
elhalasztani késıbbi idıpontra. 
- A futóverseny rendezıi fenntartják a jogot, hogy a versenyrıl és versenyzıkrıl fotót és 
filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezık tulajdonát képezik. A készült fotókat és 
filmeket a rendezık szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban 
(pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplık ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 
- A  verseny az idıjárási körülményektıl függetlenül megrendezésre kerül. 
- A nevezési díjat visszakövetelni nem lehet. 
- Nevezést lemondani 2016. augusztus 15-ig lehet. Ebben az esetben a befizetett nevezési 
díjnak már csak felét tudjuk visszafizetni. A késıbbiekben már erre sincs lehetıség. 
- A nevezési díjat más versenyre nem lehet átvinni, csak másik versenyzınek lehet átadni 
2016.09.07-ig legkésıbb. A helyszínen már nincs rá lehetıség! 
- Másik versenyszámra való átnevezés 1000.-Ft pótdíj ellenében lehetséges! 
- A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyzı elfogadja 
a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. 
- A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevezı hozzájárul ahhoz, hogy a 
rendezvény szervezıi a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják. 
- A versenyre történı nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a 
nevezı elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezıség a 
versenyeivel és egyéb rendezvényeivel kapcsolatos hírlevelet küldjön. 
 


