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Felterjesztem!

Debrecen, 2018. július ….

Kovács Ferenc tű. dandártábornok
tanácsos, igazgató

Tisztelt Versenyzők, Sportbarátok!
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság negyedik alkalommal, most már
hagyományosan csatlakozik szervezőként a Nagyerdei Terep Maraton futóversenyhez, melyben
rendőrök, tűzoltók mérhetik össze „futásukat” rendészeti és katasztrófavédelmi kategóriában.
Az elmúlt években a katasztrófavédelem által szervezett valamennyi sportversenyen részt vettünk,
most azonban szeretnénk viszonozni a meghívást, és vendéglátóként szeretettel várjuk vissza
sportbarátainkat és a futás szerelmeseit az ország keleti felén.
Debrecen zöld éke a Nagyerdő, melynek szívében épült az új Nagyerdei Stadion. A nemzetközi
színvonallal méltán vetélkedő vadonatúj épület rendezvénytere szolgál a verseny rajt-cél helyszínéül,
segítve ezzel az esemény kulturált környezetben való lebonyolítását. A versenytávok az őszi színekbe
öltözött Nagyerdő természetvédelmi területén haladnak keresztül, csodás környezetben és friss
levegőn.
Debrecen a napba öltözött város, a Nagyerdőtől a Főtérig egy kellemes séta során megismerhetik a
cívisvárost és annak főbb nevezetességeit is. Akik a mozgás után passzívan kívánnak pihenni,
azoknak ajánljuk a Nagyerdei Stadiontól néhány méterre lévő Debreceni Aquaticum gyógy és
élményfürdő által kínáltakat. Híres hajdúsági vendégszeretettel várjuk valamennyi megyéből a futó
kollégáinkat és családjukat.
A résztvevőknek balesetmentes, sikeres versenyzést, családtagjaiknak kellemes időtöltést kívánunk az
ország második legnagyobb városában.
Debrecen, 2018. július 16.
Kovács Ferenc tű. dandártábornok
tanácsos, igazgató

A bajnokság célja:
A Belügyminisztérium és alárendelt szervei dolgozói, valamint az Országgyűlési Őrség részére
lehetőség teremtése az aktív sporttevékenységre, versenyzésre, az egészséges versenyszellem
kialakítására. Sportbaráti kapcsolatok kialakítása és megerősítése.
A bajnokság helye, ideje:
Helye és rajt/cél helyszíne: Nagyerdei Stadion, Debrecen, Nagyerdei Park 12.
Ideje: 2018. szeptember 16. vasárnap
Rajt időpontjai: 09:00 maraton; 09:30 gyermek futóverseny: 1.2 km és 2.4 km; 10:00 fél
maraton;10:10 negyed maraton
Technikai értekezlet: 2018. szeptember 16. vasárnap 08.45 órakor
Táv és szintidők: katasztrófavédelmi kategória minden távon


maraton: 41,94 km, szintidő 5 óra



fél maraton: 20,97 km, szintidő 2 óra 50 perc



negyed maraton: 10,68 km szintidő 1 óra 20 perc
A bajnokság rendezője:
Az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság.
A bajnokság fővédnöke:
Kovács Ferenc tű. dandártábornok, Hajdú-Bihar MKI Igazgató
A bajnokság védnökei:
Vietórisz Ágnes tű. ezredes, a BM OKF Humán Szolgálatának Szolgálatvezető-helyettese,
Dr. Gubicza József tű. ezredes, főtanácsos OKSE ügyvezető elnök
A szervezőbizottság elnöke:
Pintér Tamás tű. ezredes Hajdú-Bihar MKI Igazgatóhelyettes
A szervezőbizottság tagjai:
Vidáné Tamási Eszter tű. alezredes Hajdú-Bihar MKI Humán Szolgálat szolgálatvezető
Dr. Nagy Imréné tű. százados Hajdú-Bihar MKI Humán Szolgálat oktatási előadó
A versenybíróság elnöke:
Gulyás László c. tű. zászlós Hajdú-Bihar MKI KML referens
A verseny jellege:
A verseny minden távján katasztrófavédelmi kategória (külön női és férfi) kerül megrendezésre.
Nevezhető:
Egy versenyző csak egy távon indulhat. A katasztrófavédelmi kategóriában indulhat bármely
hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkatársa. A testülethez való tartozást a verseny helyszínén a
rajtcsomag átvételekor szolgálati igazolvánnyal igazolni szükséges.
A verseny lebonyolításának módja:
A versenyen a Hegyi- és Terepfutó Szövetség (MAHFUSZ) és a Nemzetközi Hegyifutó Szövetség
(WMRA) versenyszabályzata érvényes.

Terep jellege:
Az útvonal változó minőségű erdei út, homok, feketeföld, rövid aszfaltozott és helyenként köves
útszakaszok. Mivel a verseny többször is keresztez közutat, ezért különös figyelemmel kell lenni a
KRESZ szabályainak betartására. Csapadékos idő esetén sáros útszakaszok lehetnek.
A helyezések eldöntése:
Az egyéni befutási sorrend alapján.
Eredményhirdetés és értékelés tervezett időpontjai:
Negyed maraton: 11 óra 30-kor Fél maraton: 12 óra 30-kor Maraton: 14 órakor
Díjazás:
Távonként az első három helyezett nőnek és férfinak érem és oklevél jutalom.
Költségek:
Nevezési díjak: maraton 4 400 Ft, fél maraton 3 000 Ft, negyed maraton 2 500 Ft. Gyermek
futóverseny 500 Ft.
Igény esetén a nevezési díjról számlát ad a szervező. Nevezéskor a megjegyzés rovatba kérjük
megadni a számlázási nevet és címet! A számlát a rajtban, a rajtcsomag felvételekor lehet átvenni.
Nevezés:
2018. szeptember 3-án éjfélig kizárólag a nagyerdeimaraton.hu oldalon. Helyszíni nevezésre nincs
mód!
A versenyre történő nevezés a nevezési díj Hajdú Takarék: 60600084-10023727 számla számra
történő befizetésével válik érvényessé. A számla tulajdonosa: Debreceni Honvéd Sport és Diáksport
Egyesület. A megjegyzés rovatba kérjük beírni a nevezett versenyző nevét és a választott távot.
Akinek a nevezési díja nem érkezik meg a nevezési zárlat végéig a rendezőség számlájára, annak a
nevezése érvénytelen! A fél maratonon 16 év alatti, a maratonon 18 év alatti versenyző nem indulhat.
A katasztrófavédelmi kategóriában történő indulási szándékot a honlap online nevezési
felületén kérjük jelezni. A nevezés tényét a név és táv megjelölésével a Hajdú-Bihar MKI
Humán Szolgálatára is jelezni szükséges 2018. szeptember 07. 12.00 óráig a
hajdu.human@katved.gov.hu email címre.
A versenyhez kapcsolódó további szabályok:
A versenyen minden versenyző saját felelősségére vesz részt, külön orvosi igazolást a szervezők nem
kérnek, azonban az időszakos orvosi vizsgálaton való részvételt igazolni szükséges.
A versenyen a terepviszonyokra tekintettel mintázott talpú, zárt felsőrésszel ellátott, a terepen történő
mozgást lehetővé tevő futócipő használata ajánlott.
A szervezőbizottság tagjainak elérhetőségei:
Vidáné Tamási Eszter tű. alezredes
Dr. Nagy Imréné tű. szds.
Papp-Kunkli Nóra szóvivő

BM: 29020 e-mail: vidane.eszter@katved.gov.hu
BM: 29023 e-mail: nagy.imrene@katved.gov.hu
BM: 29012 e-mail:hajdu.szovivo@katved.gov.hu

1. számú melléklet

Költségvetés tervezet OKSE támogatásból
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nagyerdei Terep Maraton Debrecen
2018. szeptember 16.
Megnevezés
Rajtcsomagokba ellátmány
Érem, oklevél
Étkeztetés
Összesen:
Debrecen, 2018. július 18.

Költség
50 000 Ft
15.000 Ft
35.000 Ft
100 000 Ft

Költséget viselő
OKSE
OKSE
OKSE
OKSE
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