
III. Kráter Kupa - Nagyhegyes 

Idıpont 

2016. április 9., szombat 10.00 

Helyszín 

Nagyhegyes, kiserdei versenyközpont 

Rendezık 

Nagyhegyesi Futóklub, Nagyhegyes Község Önkormányzata, Nagyhegyesi Polgárır 
Közhasznú Egyesület, Nagyhegyesi Mővelıdési Központ 

Rajt/Cél 

Kiserdei Szabadidıpark, Nagyhegyes 

A verseny célja 

Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve más sportágak mővelıi és az amatır 
futók részére, valamint a futás és az egészséges életmód népszerősítése. 

 

További célunk, hogy ilyen módon is emléket állítsunk az 1961. augusztus 23-i emlékezetes 
gázkitörésre, melynek emlékét ırzi a Nagyhegyes határában lévı Kráter-tó. A Kráter-tónál 
2006-ban egy közkedvelt kirándulóhelyet alakított ki Nagyhegyes Önkormányzata. 

A kráter helyén egy horgászatra is alkalmas kb. 5 méter mély tavacska keletkezett. Az ezt 
körülölelı sáncot most erdı borítja, mely zömmel nemes nyárból áll. Az erdıvel övezett kis 
vízfelület védett, hővös, párás mikroklímája jelentısen eltér a környezı, az idıjárásnak 
jobban kitett szántóföldek klímájától.  

Parkolási lehetıség 

Óvoda parkolója, Kossuth utca, iskola elıtti parkolóhelyek, sportpálya melletti parkolóhelyek. 

Nevezési díjak 

• Félmaraton (21.5 km): 2000.- Ft 
• Kráter-táv (13km): 1500.- Ft 
• 5 km és 3 km: 500.- Ft 
• A gyermekfutamok ingyenesek. 
• A Nagyhegyesen állandó lakhellyel rendelkezı futók minden versenyszámban 

ingyenesen indulhatnak. 



A nyílt kategóriákban hirdetett versenyszámoknál, ha a nevezık összlétszáma eléri a 200 
fıt, lezárjuk a nevezést. A 200 fı elérésekor itt a versenykiírásban jelezzük a nevezés 
lezárását és a nevezési őrlap már nem lesz elérhetı. 

Kategóriák 

• 21 km FÉLMARATON férfi és nıi nyílt kategória 
• 13 km KRÁTER-táv férfi és nıi nyílt kategória 
• 5 km POLGÁRİR-futam férfi és nıi nyílt kategória 
• 3 km férfi és nıi nyílt kategória 
• Gyermek kategóriák  

o 500 m Óvodás gyermek kategória - 1 kiserdei kör 
o 500 m I. kcs - 1 kiserdei kör 
o 1000 m II. kcs - 2 kiserdei kör 
o 1000 m III. kcs - 2 kiserdei kör 
o 1500 m IV. kcs - 3 kiserdei kör 

A verseny elıtt orvosi vizsgálat nem lesz, az indulás mindenkinek saját felelısségére 
történik. 

 

21 km FÉLMARATON férfi és nıi nyílt kategória 

Nevezés módja: Csak online nevezés.  

A nevezés a nevezési díj átutalásával válik érvényessé. 

Utalási információk: 

• Számlaszám: 59900012-11019095 (Nagyhegyesi Polgárır Közhasznú Egyesület, 
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet) 

• Az utalás közleményében kérjük a versenyzı nevét, születési dátumát feltüntetni! 

Nevezési határidı: 2016. április 04. A nevezési díj beérkezésének határideje: április 1. A 
nevezést nyílt kategóriákban 200 fı elérésekor lezárjuk! 

Útvonal: Rajt: Nagyhegyes - Kiserdei szabadidıpark. A Hajdúszoboszló irányába vezetı 
kerékpárúton kb. 7 km után fordító; majd vissza kb. 5 km; gazdasági aszfalt úton kb. 7 km a 
Kráter-tóhoz és vissza; Visszatérve a kerékpárútra cél a Kiserdei szabadidıpark. Az útvonalat 
polgárırség és lelkes önkénteseink biztosítják. 

Frissítés: 7 km-nél a kerékpárút fordítójánál: víz, gyümölcs, szılıcukor; 13.5 km-nél a Kráter 
tónál: víz, gyümölcs, szılıcukor 

Idımérés: Chipes idıméréssel. A chip-et a rajtszámokba integráljuk. 

 

 



13 km KRÁTER TÁV férfi és nıi nyílt kategória 

Nevezés módja: Csak online nevezés.  

A nevezés a nevezési díj átutalásával válik érvényessé. 

Utalási információk: 

• Számlaszám: 59900012-11019095 (Nagyhegyesi Polgárır Közhasznú Egyesület, 
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet) 

• Az utalás közleményében kérjük a versenyzı nevét, születési dátumát feltüntetni! 

Nevezési határidı: 2016. április 04. A nevezési díj beérkezésének határideje: április 1. A 
nevezést nyílt kategóriákban 200 fı elérésekor lezárjuk! 

Útvonal: Rajt: Nagyhegyes - Kiserdei szabadidıpark. A Hajdúszoboszló irányába vezetı 
kerékpárúton kb. 2 km; gazdasági aszfalt úton kb. 9 km a Kráter-tóhoz és vissza; Visszatérve 
a kerékpárútra cél a Kiserdei szabadidıpark. Az útvonalat polgárırség és lelkes önkénteseink 
biztosítják. 

Frissítés: 6.5 km-nél a Kráter tónál: víz, gyümölcs, szılıcukor 

Idımérés: Chipes idıméréssel. A chip-et a rajtszámokba integráljuk. 

 

 

5 km POLGÁRİR-futam férfi és nıi nyílt kategória 

Ezt a távot Megyei és Nagyhegyesi Polgárır Egyesület támogatja. Ebben a futószámban a 
polgárıröknek a nevezés díjtalan.  

Nevezés módja:Csak online nevezés.  

A nevezés a nevezési díj átutalásával válik érvényessé. 

Utalási információk: 

• Számlaszám: 59900012-11019095 (Nagyhegyesi Polgárır Közhasznú Egyesület, 
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet) 

• Az utalás közleményében kérjük a versenyzı nevét, születési dátumát feltüntetni! 



Nevezési határidı: 2016. április 04. A nevezési díj beérkezésének határideje: április 1. A 
nevezést nyílt kategóriákban 200 fı elérésekor lezárjuk! 

Útvonal: Rajt: Nagyhegyes - Kiserdei szabadidıpark. A futás útvonala Nagyhegyes 
kerékpárútján és utcáin kerül kijelölésre. Az útvonalat polgárırség és lelkes önkénteseink 
biztosítják. 

Idımérés: Chipes idıméréssel. A chip-et a rajtszámokba integráljuk. 

 

 

3 km férfi és nıi nyílt kategória 

Nevezés módja: Csak online nevezés.  

A nevezés a nevezési díj átutalásával válik érvényessé. 

Utalási információk: 

• Számlaszám: 59900012-11019095 (Nagyhegyesi Polgárır Közhasznú Egyesület, 
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet) 

• Az utalás közleményében kérjük a versenyzı nevét, születési dátumát feltüntetni! 

Nevezési határidı: 2016. április 04. A nevezési díj beérkezésének határideje: április 1. A 
nevezést nyílt kategóriákban 200 fı elérésekor lezárjuk! 

Útvonal: Rajt: Nagyhegyes - Kiserdei szabadidıpark. A futás útvonala Nagyhegyes 
kerékpárútján és utcáin kerül kijelölésre. Az útvonalat polgárırség és lelkes önkénteseink 
biztosítják. 

Idımérés: Chipes idıméréssel. A chip-et a rajtszámokba integráljuk. 

 

 

Gyermek futamok 



Nevezés módja: A gyermek kategóriákban csak helyi, nagyhegyesi gyermekek 
indulhatnak. Nevezni a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolában lehet Fülöp 
Rolandnál. Minden nevezı csak a saját korcsoportjában indulhat, melyet a születési 
ideje határoz meg. 

Határidı: 2014. április 01. 

• 500m Óvodás gyermek kategória - 1 kiserdei kör 
• 500 m I. kcs - 1 kiserdei kör 
• 1000 m II. kcs - 2 kiserdei kör 
• 1000 m III. kcs - 2 kiserdei kör 
• 1500 m IV. kcs - 3 kiserdei kör 

 

Nevezés 

A nyílt kategóriákra (21 km, 13 km, 5 km, 3 km) Csak online nevezés.  

Elınevezési határidı: 2016. április 04. 

A nevezést 200 fı elérésekor lezárjuk. 

A nyílt kategóriákra a nevezés tartalmazza 

• részvételt a versenyen 
• chipes idımérést 
• frissítést 
• a távot teljesítı valamennyi futó részére kerámia emlékérmet, melyet a nagyhegyesi 

Pikó Péter és Horváth Valéria erre az alkalomra egyedileg készít el 
• online fotógalériát 
• a versenyhez kapcsolódó egyéb programokat 

A gyermek kategóriák nevezése tartalmazza 

• részvételt a versenyen 
• kézi idımérést 
• a távot teljesítı valamennyi futó részére emlékplakettet 
• a versenyhez kapcsolódó egyéb programokat 

Értékelés, díjazás 

• 21 km férfi/nıi I-III. hely (egyedi érem, támogatóink ajándéka) 
• 13 km férfi/nıi I-III. hely (egyedi érem, támogatóink ajándéka) 
• 5 km férfi/nıi I-III. hely (egyedi érem, támogatóink ajándéka) 
• 3 km férfi/nıi I-III. hely (egyedi érem, támogatóink ajándéka) 
• Gyermekek kategóriáiban fiú/lány I-III. hely (egyedi érem, támogatóink ajándéka) 

Versenyszabályok 



• Szintidık: 21.5 km – 3:00 óra; 13 km – 2:00 óra; 
• A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a 

versenyszabályokat. Ezzel elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelısségére 
indul, a nevezı kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való 
részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezıi bármelyik versenyzı 
egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért 
kártérítésre nem kötelezhetık.! 

• A rajtszámot kérjük elöl viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem 
szabad, a rögzítéshez biztosítótőt a rajtcsomagban és a versenyközpontban is talál a 
versenyzı. 

• Kizárásra kerül az a versenyzı, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, nem a 
mellére tőzve viseli a verseny ideje alatt, valamint aki nem teljesíti a verseny - 
szervezık által kitőzött - teljes távját, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak 
megfelelı adatokkal, illetve hiányosan tölti ki. 

• A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyzı társakkal szemben sportszerőtlen 
magatartást tanúsító versenyzık a versenybıl kizárásra kerülnek. 

• A versenyen kísérı autó, kerékpár használata kizárólag a szervezık részére 
megengedett. 

• Étel és ital a versenyzık számára csak a kijelölt frissítı 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 népszerősítése csak a rendezık elızetes engedélyével, egyeztetett 
formában és módon végezhetı. 

• A verseny rendezıi szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevık 
számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják. 

• A verseny rendezıi fenntartják az útvonal, a váltó távok, a program és idıpont 
változtatás jogát. 

• A futóverseny rendezıi fenntartják a jogot, hogy a versenyrıl és versenyzıkrıl fotót 
és filmet készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezık tulajdonát képezik. A készült 
fotókat és filmeket a rendezık szabadon felhasználhatják reklám és egyéb 
kommunikációs anyagaikban (pl. plakát, szórólap), ezért a fotón szereplık 
ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 

• A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyzı 
elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. 

• A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevezı hozzájárul ahhoz, hogy a 
rendezvény szervezıi a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják. 

• A versenyre történı nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek 
elfogadásával a nevezı elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a 
rendezıség a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön. 

 


