
IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 

 
I. nap 

 
ŐRÜLT FUTÁS 

 

 

Időpont: 2015. augusztus 22. 11 óra 

 

Táv: kb. 8,5 km 

 

Kategóriák: 

egyéni  

4 fős csapatverseny 

rendészeti kategória (egyéni férfi, női külön, és csapat abszolút) 

 

Helyszín, versenyközpont: 

Erdőspusztai Arborétum 4002 Debrecen, Fancsika u. 93/a. 

GPS koordináták: 47.487080, 21.718265 

 

Megközelíthető: 

Autóval vagy kerékpárral vagy 30-as busszal Bánk felé, a Diószegi-Panoráma útkereszteződéstől balra kb. 300 méterre található. 

 

Rajt/cél, pálya térképe: 

A verseny előtt 15 nappal kerül fel a verseny weboldalára. 

Erdőspuszta csodálatos erdei szakaszain és tisztásain halad keresztül az útvonal. A pályán különböző akadályokkal kell megküzdenie a 

futónak. Előre meghatározott és kijelölt útvonalon kell futni! 

A verseny rendezője: Debreceni Kilométerek Sportegyesület 

Társrendező: Hajdú Rendészeti Sportegyesület 

 

Fővédnökök: 

Polcz Attila pénzügyőr ezredes 

Vincze P. Márton Magyar Rendészeti Sportszövetség ügyvezető elnöke 

 

  

 
 

Ez a rendezvény nem egy hagyományos futóverseny, inkább egy akadályverseny és egy terepfutás keveréke. Ha elég elszánt, kitartó és 

bátor vagy, vágj bele! Fantasztikus élményben lesz részed, nem fogsz csalódni. Ne hagyj ki egy ilyen lehetőséget! 

  

Nevezés: 

– Online a www.debrecenikilometerek.hu oldalon 2015. augusztus 10-ig. 

 

Versenyünkre Online nevezni csak a regisztrációt követően tudsz! 

 

– Személyesen    DKM irodában (4034 Debrecen, Huszár Gál u. 33) 2015. augusztus 10-ig.  8.00 -16.30 -ig.  

  

– A verseny helyszínén felállított versenyközpontban  2015. augusztus 22-én 7.30-tól - 10.30-ig. 

 

Nevezés csapatversenyre: 

1. Először be kell jelentkezned felhasználói névvel és jelszóval. 

2. A nevezésnél az új csapat létrehozására kell kattintatod. Itt megadod a csapat nevét, címét (a saját lakcímed, e-mail címed és 

telefonszámod is lehet). Te leszel az első csapattag, a csapat adminisztrátora. Még ne lépj ki, hanem vedd fel a csapattagjaidat is! 

3. A csapat tagjait kizárólag a csapatadminisztrátor veheti fel a csapatába saját adatlapján a Csapataim menüre kattintva. (Ezt a menüt a 

jobb felső sarokban találod meg!!) A csapatba csak regisztrált felhasználókat vehetsz fel, a jelentkeztetésükhöz ismerned kell a 

csapattagok DKM azonosítóját. 

 

Ha még sem sikerül segítünk, hívj bennünket: 30/2192691!! 

 



Fizetési lehetőségek: 

– Átutalással befizetni a nevezési díjat a Debreceni Kilométerek Sportegyesület bankszámlájára 2015. augusztus 10-ig. 

  
(K&H Bank 10403428-50526590-72651003) 

  

– Postai úton a Debreceni Kilométerek Sportegyesület levelezési címére küldéssel  (Debreceni Kilométerek SE 4011. Debrecen, Pf. 

19.) 2015. augusztus 5-ig. van lehetőség. (a versenyző neve, születési ideje, címe feltüntetésével.) 

 

– Személyesen a DKM irodában (Debrecen., Huszár Gál u. 33.) 2015. augusztus 10-ig. 8-16.00 óráig. 

 

– Online bankkártyás befizetés 2015. augusztus 10-ig. 

. 

– A verseny helyszínén felállított versenyközpontban  2015. augusztus 22-én 7.30-tól - 10.30-ig. 

 

A nevezési díj befizetéséről az indulók minden esetben számlát kapnak, amennyiben a számlázási név és cím eltér a jelentkezési lapon 

megadottól, úgy  kérjük szíveskedjen a nevezési űrlap erre kijelölt részén a számlázási adatokat feltüntetni. 

 

 
Nevezési díjak                                
                          

Időpontok Őrült futás egyéni Őrült futás 4 fős csapat 
  

2015. 03.06 - 05.31-ig. 
  

6000.- Ft/fő 
  

6000.-Ft/fő 
  

2015. 06.01 - 08.10-ig. 
  

6500.-Ft/fő 
  

6500.-Ft/fő 
  

2015. 08.22-én  
a helyszínen 

  

7500.-Ft/fő 
  

7500.-Ft/fő  

  

A megadott árak, bruttó árak. A fenti nevezési díjak a megadott határidőkig történő befizetés esetén érvényesek. 

 

A nevezési díj tartalmazza az Őrült Futás futói részére: 

- részvételt a versenyen 

- egyedi „Őrült Futás” érmet 

- egyedi emblémázott technikai pólót 

- frissítést (dinnye, fagylalt, szőlőcukor, nápolyi, mazsola, izotóniás ital) 

- orvosi szolgálatot 

- zárt- és biztosított útvonalat 

- chipes időmérést 

- rajtcsomagot 

- online emléklapot (online nevezők részére) 

- online képgalériát 

- online eredménylistát 

 

Értékelés: 

Egyéni: Nők és férfiak külön: abszolút, kategóriánként, 12-18 év, 19-30 év, 31-40 év, 41-50 év, 51-60 év, 61 év felettiek. A 4 fős 

csapatnál: abszolút (Csapatversenynél az utolsónak beérkező csapattag ideje számít.) A rendészeti kategóriában külön értékeljük az 

egyéni versenyzőket (nők és férfiak külön), és a csapatokat (abszolút). 

 

Korhatár: 

Az Őrült Futás  versenyében  12 évesek vagy idősebbek indulhatnak. 18 év alatti versenyzők a versenyre nevezéskor aláírt szülői 

hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni. 

 

Díjazás: 

A verseny abszolút győztesei közül az 1-3. helyezettek (nők, férfiak külön) serleget, oklevelet és ajándékot kapnak. A csapatoknál nincs 

külön férfi és női díjazás. Az egyéni táv kategória győztesei (csak az első helyezettek) oklevelet és ajándékot kapnak. Rendészeti 

kategóriában külön díjazunk (egyéni  női - férfi, 1-3. helyezett, csapatoknál az abszolút győzteseket) rendészeti szervek es fegyveres 

testületek alkalmazottjai. 

 

 

Chipes időmérés: 

A chipért nem kell letéti díjat fizetni, de a versenyt követően le kell adni a versenyközpontban. Aki a chipet nem adja le, annak 8.000.-Ft 



összeget kell érte fizetni. 

 

 

Rajtcsomag átvétel: 

–  2015. augusztus 21-én, a Versenyközpontban Erdőspusztai Arborétumban a  vehető át 11.00 -17.00-ig 

– 2015. augusztus 22-én  a verseny napján, 7.30-10.30-ig a helyszínen az  Erdőspusztai Arborétumban, a Versenyközpontban vehető 

át. 

 

Rajt: 11.00 óra 

 

Guruló rajt: A résztvevők nem egyszerre rajtolnak, hanem egymásután folyamatosan. Először indulnak a csapatok, majd azok az 

egyéni versenyzők, akik nyerni szeretnének, és végül azok akiknek az a fontos, hogy teljesítsék a távot. 

 

A pálya különlegessége miatt létszámkorlátozás lesz – légy résen, nehogy lemaradj! 

 

A Rajtban és Célban WC-t, öltözési és mosdási ☺ lehetőséget biztosítunk. A sörsátorban hideg, meleg ételek kaphatók. 

 

Parkolás: 

A verseny előtt 15 nappal a honlapra felkerül az a térkép, amely jelzi a rajt és célhelyet és a parkolási lehetőségeket. 

 

Eredményhirdetés: 

kb. 15.00 óra 

________________________________________ 

 

SZÁLLÁS AJÁNLATOK: 

A Debreceni Futókarnevál helyszínéhez legközelebb eső szállások: 

 

TÓ-VENDÉGHÁZ 

4002 Debrecen, Fancsika 124/b. 

Telefon: 06 30 558 2736 

E-mail: racz_gyorgyne@vipmail.hu 

 www.tovendeghaz.hu 

 

A szállás ára: 3.000.-Ft + 300.-Ft Idegenforgalmi adó/fő 

(3 db 3 fős és 7 db 2 fős szoba áll rendelkezésre, minden szobához külön fürdőszoba tartozik. Szobafoglalásnál kérjük, hivatkozz a 

Debreceni Futókarnevál rendezvényére.) 

 

 

DORCAS CENTER & CAMPING 

4002 Debrecen, Erdőspuszta 

Telefon: 06-52-441-119 

E-mail: dorcascenter@debrecen.com 

 www.dorcas.hu 

A szállásárakat itt tekintheted meg! 

 

TOVÁBBI SZÁLLÁSAJÁNLATOK ITT! 

 

________________________________________ 

 

Versenyszabályok: 

 

- Szintidő a 8,5 km-es távon 1 óra 50 perc. 

 

- A 4 fős csapatverseny esetében a célba utolsónak beérkező csapattag idejét vesszük figyelembe az értékeléskor. 

- 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 

káraikért  kártérítésre nem kötelezhetők. 

- A chipért letéti díjat nem kérünk, a chip elvesztése esetén 8.000.-Ft-ot kell a versenyzőnek fizetnie. 

- A versenyben résztvevők csomagjainak elhelyezésére a rendezők sátrat biztosítanak. 

- A  csomagmegőrző sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltűnése esetén a rendezők felelősséget nem vállalnak. 

- Kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny - szervezők által kitűzött - teljes távját, akadályait vagy a nevezési lapot nem 



a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja. 

- A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből  

kizárásra kerülnek. 

- A versenyen kísérő autó, kerékpár használata kizárólag a szervezők részére megengedett. 

- Étel és ital a versenyzők számára csak a kijelölt frissítő állomásokon engedélyezett. 

- A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos, kizárást von maga után. 

- A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más futóverseny 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 verseny rendezői fenntartják az útvonal, a helyszín, az akadályok, a program és időpont változtatás jogát. 

- A futóverseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a 

rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat és filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs 

anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 

- A  verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül. 

- A nevezési díjat visszakövetelni nem lehet. 

- Nevezést lemondani 2015.augusztus 2-ig lehet. Ebben az esetben a befizetett nevezési díjnak már csak felét tudjuk visszafizetni. A 

későbbiekben már erre sincs lehetőség. 

 - A nevezési díjat más versenyre nem lehet átvinni, csak másik versenyzőnek lehet átadni 2015.08.05-ig legkésőbb, melynek 

díja 1000.-Ft. A helyszínen már nincs rá lehetőség!!!! 

- A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat 

feltételeit. 

- A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény 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 versenyeivel kapcsolatos hírlevelet küldjön. 

 

 

Orvosi tudnivalók: 

- A verseny napján a rajt előtt valamilyen panasz merülne fel, az orvosi sátort a cél terület közelében találod meg. 

- Ha az útvonalon a mezőnyben valaki rosszul lesz a legközelebbi akadály ellenőrének kell szólni vagy a frissítő állomáson kell jelezni 

hol történt a rosszullét. 

- Regisztrációkor kötelező kitölteni a baleset esetén értesítendő részt, itt feltüntetheted azt is, ha valamilyen gyógyszer hatása alatt vagy 

valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett futsz, hogy rosszullét esetén ezek segítségül szolgáljanak. 

 

 

Kedvezmények: 

- Futóklub Kedvezmény -  15  főtől 10% kedvezmény. Futóklubok jelentkezése, nevezése a kedvezmény igénybevétele esetén az 

info@debrecenikilometerek.hu e-mail címen lehetséges. 

 

- A rendezvényre a Magyar Honvédség, a Fegyveres Erők tagjai, a Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége -, a Rendvédelmi Erők 

tagjai, az Magyar Tűzoltóság, a Magyar Tűzoltó Szövetség, az Országos Katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat 

munkatársai alapáron nevezhetnek az online regisztráció időtartalmáig, augusztus 10-ig. Ezt követően már csak a helyszíni nevezési 

díjon (7500 Ft/Fő) tudnak nevezni. 

 

- A kedvezmény igénybevétele esetén a felsorolt szervek nevezése, az info@debrecenikilometerek.hu e-mail címen lehetséges az 

igazolványszámok feltüntetésével, amit a chip átvételekor, a helyszínen kötelező bemutatni! 

 

- Egyesületünk támogatja a fogyatékkal élő embereket, számukra a fogyatékosságot igazoló dokumentum, igazolvány felmutatásával a 

nevezési díjból 20% kedvezmény igényelhető az info@debrecenikilometerek.hu e-mail címen. 

 


