
Versenykiírás 

Időpont 

2014. augusztus 23., szombat 05.30 

(1961-ben ezen a napon volt az a nevezetes gázkitörés, melybıl a Kráter-tó született. Szülinapozunk!) 
Helyszín 

Nagyhegyes kiserdei versenyközpont 

Rendezők 

Nagyhegyesi Futóklub, Nagyhegyes Község Önkormányzata, Nagyhegyesi Mővelıdési Központ 

Rendezvényünk a TÁMOP- 5.3.11-13/2-2013-0001. számú, „Hajdúháti Hétmérföldes” értékteremtı és értékmegtartó projekt 
keretében kerül megvalósításra. 

Rajt/Cél 

Kiserdei szabadidıpark, Nagyhegyes 

A verseny célja 

Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve más sportágak mővelıi és az amatır futók részére, valamint a futás és az egészséges 
életmód népszerősítése. 

 
További célunk, hogy ilyen módon is emléket állítsunk az 1961. augusztus 23-i emlékezetes gázkitörésre, melynek emlékét ırzi a Nagyhegyes 
határában lévı Kráter-tó. A Kráter-tónál 2006-ban egy közkedvelt kirándulóhelyet alakított ki Nagyhegyes Önkormányzata. 
A kráter helyén egy horgászatra is alkalmas kb. 5 méter mély tavacska keletkezett. Az ezt körülölelı sáncot most erdı borítja, mely zömmel nemes 
nyárból áll. Az erdıvel övezett kis vízfelület védett, hővös, párás mikroklímája jelentısen eltér a környezı, az idıjárásnak jobban kitett szántóföldek 
klímájától. 

Bıvebb leírás a Kráter-tó-ról. 
Parkolási lehetőség 

Óvoda parkolója, Kossuth utca, iskola elıtti parkolóhelyek, sportpálya melletti parkolóhelyek. 

Nevezési díj 

A versenyen való részvétel ingyenes, nincs nevezési díj. 
13 km KRÁTER TÁV férfi és női nyílt kategória 

Nevezés módja: Az alábbi nevezési őrlap kitöltésével tudsz jelentkezni. Így a rajtlistára is felkerül majd a neved. 
Útvonal: Rajt: Nagyhegyes - Kiserdei szabadidıpark. A Hajdúszoboszló irányába vezetı kerékpárúton kb. 2 km; gazdasági aszfalt úton kb. 9 km a 
Kráter-tóhoz és vissza; Visszatérve a kerékpárútra cél a Kiserdei szabadidıpark. Az útvonalat polgárırség és lelkes önkénteseink biztosítják. 

 
Frissítés: 6.5 km-nél a Kráter tónál: víz, szılıcukor 
Idımérés: Kézi idımérés stopperrel. 
Díjazás: Nemenként 1-3. helyezett. (oklevél, érem) - és most tényleg nemenként! ;-) 
Befutó érem terve 

Egyedi befutóérmet mindenkinek szeretnénk adni, hiszen az szép emlék. Az ötletet az EON Délibábos érem adta, tehát gravírozott falemez. 



 
Versenyszabályzat 

•  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 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, kutyával futni tilos, kizárást von maga után. 
•  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 program és idıpont változtatás jogát. 
•  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. plakát, 
szórólap), ezért a fotón szereplık ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 
•  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 versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön. 
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