Versenyszabályok
.• SZINTIDŐ: a maraton távon 6 óra, 3/4 maraton távon 4 óra 30 perc, a
félmaraton versenyen 2 óra 45 perc, a 1/4 maraton távján 1 óra 30 perc,
a minimaraton távon pedig 50 perc. A maratoni távon az utolsó körre
16.00-ig engedjük ki a futókat!
• Egy versenyző csak egy kategóriában indulhat a versenyen, azaz
nem lehet két rajtszáma és két chipje!
• 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 versenyben résztvevők csomagjainak elhelyezésére a rendezők
sátrat biztosítanak.
• A csomagmegőrző sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltűnése
esetén a rendezők felelősséget nem vállalnak.
• Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!
• Az 5 fős maraton váltóhelye táblával kijelölt helyen lesz, melyet az
útvonal térképen előzetesen megtekinthetsz majd.
• A rajtszámot kérjük, elöl viselni, jól látható helyen. A rajtszámot
összehajtani nem szabad, a rögzítéshez biztosítótűt a rajtcsomagban és
a versenyközpontban is talál a versenyző.
• Kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja,
leveszi, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, valamint aki nem
teljesíti a verseny - szervezők által kitűzött - teljes távját, 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 váltó távok, 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 nevezési díjak számlázásához szükséges adatokat (amennyiben azt
saját nevétől eltérő névre kéri kiállítani), a jelentkező az online vagy papír
alapú nevezési lapon, esetleg e-mailben, kérjük bejelenteni a nevezéssel
egy időben.
• A verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre
kerül.
• A verseny lemondása esetén, ha a nevezési díj már befizetésre került,
akkor a nevezési díjnak csak 50%-át tudjuk visszautalni 2018. március 1ig.
• Ha már neveztél a versenyre, és befizetted a nevezési díjat, de
a versenyt lemondod (például betegség miatt) 2018. március 10.-ig, van
lehetőség a nevezési jog átadására másik versenyzőnek. A nevezés
átadásának díja 1000.-Ft.

• Az óvás díja 5.000.-Ft, melyet a verseny napján a szintidő lejártát követő
1 órán belül lehet benyújtani személyesen, a főszervező részére.
• 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 versennyel kapcsolatos hírlevelet
küldjön.
Kedvezmények:
• Futóklub kedvezmény - 15 főtől 10% kedvezmény Futóklubok
jelentkezése, nevezése a kedvezmény igénybevétele esetén az
info@rotaryfelmaraton.hu email címen lehetséges.
• Fogyatékkal élők Kedvezménye - 20% kedvezmény, nevezése a
kedvezmény igénybevétele esetén az info@debrecenikilometerek.hu
email címre eljutatott, fogyatékosságot igazoló dokumentum elküldését
követően
lehetséges.
• Kerekesszékesek és Handbikeosok részére, a maratonra (42,195 km),
és a félmaratonra (21,097 km) való nevezés ingyenes.
A VERSENYEN ÉS A RENDEZVÉNY TELJES TERÜLETÉN TILOS:

