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Időpont, helyszín: 
Időpont: 2015. április 26. 

Rajt/Cél: 4150 Püspökladány, Farkassziget 3. 

Rajt időpontja: 10:00 

Táv, útvonal, frissítés 
Távok: 5250m, 10500m (2 kör), 21000m (4 kör) 

Útvonal: Egyeztetés alatt 

Frissítés: A frissítőállomások helyszíneit és kínálatát az útvonal ismeretében alakítjuk ki. 

Versenyközpont 
ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomás és Arborétum, 4150 Püspökladány, Farkassziget 3. (irodaépület 

előtti téren) 

Megközelítés, parkolás 
(térképen jelölve) 

Parkolás 

• Ha gépkocsival érkezel: 

A parkolóhelyek száma korlátozott (kb. 60 autó), érkezz időben! 

Öltöző, ruhatár, wc 
• Öltöző, 

• hölgyek részére: 

a versenyközpont közelében felállított sátrakban alakítjuk ki 

• urak részére: 

a versenyközpont közelében felállított sátrakban alakítjuk ki 

• Ruhatár: 

a versenyközpont közelében felállított sátrakban lesz. 

Figyelem! A ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk! 



A helyszínen felügyelt kerékpártárolót üzemeltetünk. 

• WC 

 a versenyközpont közelében található, kijelölt WC-k 

Szintidő 
A versenyen nincs meghatározva szintidő. 

Nevezési díjak és határidők 
Nevezési díjak: 

5250 m – 1000Ft 

10500m – 1500Ft 

21000m – 2000Ft 

Nevezés módja: 

A versenyre csak a verseny honlapján, online lehet nevezni. A verseny helyszínén nevezést nem 

fogadunk. A versenyre összesen 200 fő nevezését tudjuk fogadni. A nevezési limit elérését követően 

a nevezést lezárjuk. 

A nevezést követően kérjük a nevezési díjat az alábbi Futó Daru S.E. K&H-nál vezetett számlaszámára 

átutalni: 

10403459-50526684-53861009 

Közlemény rovatban kérjük feltüntetni az alábbi adatokat: Név; születési év, hónap, nap; táv 

Átutalást követően a nevezettek listáján sötétkék színnel jelöljük a nevezési feltételek teljesítését. 

Nevezési határidő: 2015. április 19. 16:00 

Amennyiben az átutalással történt nevezésről ÁFA-s számla igényed van, azt a verseny helyszínén, a 

versenyközpontban jelezd! 



A nevezési díj tartalmaz: 
• részvételt a versenyen 

• rajtszámot 

• frissítést 

• befutócsomagot 

•  minden táv célba érkezőinek egyedi kerámia befutóérmet 

•  hogy minden résztvevőt áldás kísérjen az útján: egy eredeti méretű, kerámia ladányi 

• keresztet 

• minden célba érkezőnek egy tál meleg étel 

• díjmentes belépőt a püspökladányi gyógy- és strandfürdőbe 

• zárt- és biztosított útvonalat 

• chipes nettó időmérést 

• a versenyhez kapcsolódó egyéb programokat 

• ÁFA-t 

Korhatár 
A 21 000m távon csak 2003. április 27. előtt születettek indulhatnak (12 évesek vagy idősebbek) 

Díjazás 
1-3. helyezett férfi és nő mindhárom távon 

Időmérés 
CHIPES NETTÓ IDŐMÉRÉS LESZ, az időmérés szolgáltatója egyeztetés alatt áll. 

Eredménylista 

a www.darun.hu honlapon, április 26-án estétől 

További információ 
• Futó Daru Sportegyesület 4150 Püspökladány, Honvéd u. 7-11. 2.lh. 2/6. 

• Tel.: Rácz Krisztián elnök: 06 70 336 4536 

• Internet: www.darun.hu 

• E-mail: hello@darun.hu vagy darunmarathon@gmail.com 

Egyéb tudnivalók 
• 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. 

• A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal, szervezőkkel 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 és a nevezett futót futva kísérni nem engedélyezett. 

• A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, politikai 

megmozdulás /propaganda vagy más futóverseny népszerűsítése csak az ERTI Püspökladányi 

Kísérleti Állomás és Arborétum vezetőjének (Csiha Imre állomásigazgató) 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. 

• A nevezési díjat más versenyre nem lehet átvinni, de másik versenyzőnek át lehet átadni! 

• 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 nevezési díj befizetésével a résztvevők hozzájárulnak a róluk készült hang és képanyag, 

elektronikus és nyomtatott médiában való megjelenéséhez. 

 

Nevezz az Első Farkasszigeti Daruvonulás 
Püspökladányi Terepfutó Fesztiválra. 

Nevezési határidő: 
2015 április 19. – 16:00 

Verseny leírás részlettesen KlIKK IDE! 
 


