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Szervező 

Szervező A program rendezője, lebonyolítója a Kölyökkaland Alapítvány 
(PrémiumKupa). A versenyt a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-vel 

együttműködve szervezzük.  

 
 
 

Iskolák közötti verseny  



Versenyt hirdetünk, a Fuss a Sulidért! Programunk keretén belül. 50.000 Ft értékű 
DECATHLON vásárlási utalványt kap ajándékba az az iskola, ahonnan a legtöbb diák vagy 
szülő jelentkezik a versenyszámokra. Ehhez az iskolának regisztrálnia kell a PrémiumKupa 
weboldalán. Nevezésnél válasszák ki, hogy melyik iskolát támogatják a versenyben. Bővebb 
információért kérjük hívja a 06-20-218-8616 telefonszámot, vagy írjon az 
info@premiumkupa.hu címre. iskola regisztráció itt!  
 
 

Helyszín 

2141 Kistarcsa, Határ út 6. (Csömöri Bevásárlóközpont Decathlon) A versenyközpontot 
az áruház környezetében alakítjuk ki, a futamokat onnan indítjuk. Nevezés, ruhatár, 
öltöző, WC az áruházban, eredményhirdetés, programok, kiállítók az áruház mellett.  

 

Időbeosztás ( 2015-06-07 ) 

• 9:30 – a 14 km-es görkorcsolya indítása  
• 9:35 – a 3 km-es görkorcsolya indítása  
• 10:00 - 400 m ovisfutás  
• 10:30 – a 7 km-es Csömör Kupa és a 21 km-es DECATHLON kupa indítása  
• 10:35 – 1,2 km gyerkőcfutás Fuss a Sulidért!  
• 11:45 – Eredményhirdetés (görkorcsolya, ovisfutás, gyerkőcfutás)  
• 12:45 – Eredményhirdetés (7 km és 21 km)  
• 13:00 – Tombola  

 

Kiegészítő programok 

• Pedálos gokartverseny 10:00-tól folyamatosan 
• Ugrálóvár 
• Kiállítók 
• Büfé 
• Sportudvar  

 

Útvonal 

7 km – 21km (3 kör) futás Végig aszfaltozott út. 



 
online térkép  

3 km Görkorcsolya Végig aszfaltozott út. 

 
online térkép  

1,2 km futás 



 
online térkép  

400m futás 

 
online térkép  

 
 
 

Megközelítés 

Tömegközlekedés 



Az Örs vezér teréről HÉV vagy 92-es busz. 

 
info  

Autó 

Az M0-ásról Újpest felöl az 58-as leágazásnál, Délpest felöl, pedig a 60-as leágazásnál kell 
letérni a versenyközponthoz, a Bevásárlóközpont táblát követve. 

 

Gyere Oszkar.com -mal 



 
 
 

Versenyszámok 
Futás 

21 km női/férfi Csömöri PrémiumKupa 7 km női-férfi 1,2 km Gyerkőcfutás 400 m Ovisfutás 
(6 éves korig)  

Görkorcsolya 

14 km női-férfi 3 km női-férfi  
 

Nevezési díjak 

21km Csömöri PrémiumKupa  

2015. június 4-ig 3500 Ft 

Helyszínen 4500 Ft 
*Diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft kedvezmény ** Az első 400 nevező, 2000Ft értékű 
DECATHLON vásárlási utalványt kap  

7 km ( Korosztályonkénti és nemenkénti éremdíjazás (felnőtt, 16-17 év, 14-15 
év) ) 

2015. június 4-ig 2000 Ft 

Helyszínen 2500 Ft 
*Diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft kedvezmény **Versenyt hirdetünk, a Fuss a Sulidért! 
programunk keretén belül. 50.000 Ft értékű Dwecathlon vásárlási utalványt kap ajándékba az 
az iskola, ahonnan a legtöbb diák vagy szülő jelentkezik a versenyszámokra.  

1,2 km Gyerkőcfutás ( Korosztályonkénti és nemenkénti éremdíjazás (7-9 év; 
10-13 év) ) 

2015. június 4-ig 1000 Ft 

Helyszínen 1500 Ft 
**Versenyt hirdetünk, a Fuss a Sulidért! programunk keretén belül. 50.000 Ft értékű 
Dwecathlon vásárlási utalványt kap ajándékba az az iskola, ahonnan a legtöbb diák vagy 
szülő jelentkezik a versenyszámokra.  

400 m Ovisfutás ( Éremdíjazás nemenként ) 

Helyszínen 0 Ft 



Görkorcsolya nevezési díjai 

14km  

2015. június 4-ig 1500 Ft 

Helyszínen 3000 Ft 
*Diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft kedvezmény  

3km  

2015. június 4-ig 1000 Ft 

Helyszínen 2000 Ft 
*Diákoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft kedvezmény  
 
 

Nevezés 

Díjazás 

• 7 km és 21 km – Korosztályonkénti és nemenkénti éremdíjazás. Minden nevező 20%-
os kupont kap  

• 1,2 km gyerekőcfutás – Korosztályonkénti és nemenkénti éremdíjazás (7-9 év; 10-13 
év)  

• 400 m ovisfutás - éremdíjazás nemenként (az első 30 befutó Kalandpark Játszóház 
belépőt kap)  

Görkorcsolya díjazása  

Korosztályonkénti és nemenkénti éremdíjazás (felnőtt női; felnőtt férfi; gyerek)  

21 km-es nevezési díj tartalmaz 

• Az első 400 nevező 2.000 Ft értékű vásárlási DECATHLON utalványt kap, ami 
fizetőeszközként szolgál a Decathlon áruházakban.  

• Biztosított pályát 
• Időmérést 
• Rajtszámot 
• Ruhatár használatot 
• Parkolást 
• Frissítést 
• A nevezési díjjal az alapítvány munkáját támogatja. A támogatás helyett, igény esetén 

tudunk számlát is kibocsátani.  
• Emblémás póló (első 400 nevező) 
• Üdítő 
• Ajándékok 
• Rauch üditő 



A 7 km-es nevezési díj tartalmaz 

• Biztosított pályát 
• Időmérést 
• Rajtszámot 
• Ruhatár használatot 
• Parkolást 
• Frissítést 
• A nevezési díjjal az alapítvány munkáját támogatja. A támogatás helyett, igény esetén 

tudunk számlát is kibocsátani.  
• Ajándékot 
• Rauch üditő 

 

Korosztályok 

21 km (férfi/nő)PrémiumKupa 

• 14 – 29 (2001 => x => 1986) 
• 30 – 39 (1985 => x => 1976) 
• 40 – 49 (1975 => x => 1966) 
• 50 – 59 (1965 => x => 1956) 
• 60 – 69 (1955 => x => 1946) 
• 70 – (1945 => x ) 

Kis létszám esetén a korosztályokat összevonjuk  

7 km (férfi/nő) 

• 0 – 14 (2001 => x => 2000) 
• 16 – 17 (1999 => x => 1998) 
• 5 - (1997 = x ) 

3-14 km görkorcsolya (férfi/nő) 

• 0 – 14 ( => 2001) 
• 15 - (2000 => ) 

1,2 km Gyerkőcfutás (fiú/lány) 

• 7 – 9 (2008 => x => 2006) 
• 10 – 13 (2005 => x => 2002) 

400 m Ovisfutás 

• 3 – 6 (2012 => x => 2009) 



 

Versenyközpont 

A Csömöri Decathlon és környezete.  
 

Versenybiztosítás 

• Az útvonal teljes hosszában rendezői biztosítás lesz, a forgalmasabb 
kereszteződésekben polgárőrségi segítséggel 

• A mezőny előtt felvezető motor és autó megy, ill. felvezető kerékpárosok. 
• A mezőny végén lezáró kerékpárosok jelzik az útzár feloldását. 

 

Hulladékkezelés 

Megkérjük a résztvevőket, hogy az esetleges hulladékokat, a területen kihelyezett tárolókba 
helyezzék el! A verseny során lehetőség szerint ne szemeteljünk, óvjuk együtt a 
környezetünket!  
 
 

Orvosi felügyelet 

A versenyen orvosi felügyeletet biztosítunk a versenyközpontban. A verseny napján a rajt 
előtt valamilyen panasz merülne fel, kérjen tanácsot a versenyorvostól. Ha az útvonalon, a 
mezőnyben valaki rosszul lesz, szóljunk a legközelebbi szervezőnek. Megjegyzés: Ha 
gyógyszer hatása alatt vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett veszel 
részt az eseményen, ezt írd a rajtszámod hátoldalára.  
 
 

Versenybíróság 

Amatőr versenyről lévén szó, így nincs hivatalos versenybíró. A versenybíróság dönt a 
versennyel kapcsolatos változásokban. A versenybíróság összetétele: Adamcsik János, 
Balázsi Dávid ,Szekeres Csaba Versenybíró: Balázsi Dávid, hozzá tartozna az indítás, 
időmérés, az eredmények véglegesítése. Az időmérést, hasonlóan az első versenyünkhöz, 
külön csapat biztosítja.  
 
 

Egyéb tudnivalók 

• A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk! 
• Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a 

Kölyökkaland Alapítvány előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon 
végezhető.  

• A rendezvény során a közlekedési szabályok betartása (KRESZ) a szervezők és a 
résztvevők számára egyaránt kötelező!  



• Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az eseménnyel 
összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért illetve balesetért, anyagi kárért, a 
rendező felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető.  

• A résztvevők különösen ügyelnek a természet rendjére és tisztaságára. Szemét 
eldobására kizárólag az arra kijelölt tárolókban van lehetőség.  

• A rajtszám átvételével minden résztvevő elismeri, hogy a versenykiírást ismeri, és a 
szabályokat betartja.  

• A versenybíró jogosult a versenyt időjárás, baleset vagy egyéb előre nem látható, de az 
indulók épségét veszélyeztető esetekben meghatározott időre felfüggeszteni  

• A rendezők szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát 
korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.  

• A rendezők fenntartják az útvonal- és időpont-változtatás jogát. 
• A görkorcsolyás versenyeken fejvédő használata kötelező, a helyszínen bérlési 

lehetőség nincs! Könyök-, térd-, csuklóvédő és egyéb védőfelszerelések használata 
ajánlott!! 

 


