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Debreceni Egyetem – Futóverseny  

2020. Ősz                 

Versenykiírás 

A verseny célja: Lehetőséget biztosítani a hallgatók számára, a debreceni egyetem 

sportéletében való aktív részvételre, hogy felmérjék önmagukat, fejlesszék képességeiket. 

Felhívjuk a figyelmet a rendszeres testmozgásra és az egészséges életmód szokásrendszerének 

a kialakítására. Versenyalkalom biztosítása az amatőr és profi sportolók számára, kihasználva 

a nyílt verseny adta lehetőséget. 

 

Mottónk: Kocogj az egészségedért! 

 

A Futóverseny időpontja: 

   2020. november 12. 

 

A verseny helye:   Debrecen – Nagyerdei Stadion  
           Találkozó: Északi Kapu rendezvénytér mindhárom időpontban 

                                     Rajt és cél: Nagyerdei Stadion – felső körív, futópálya 

                                     Útvonal: Két kör: Kb. 2300 m 

 

A verseny időpontja: 2020. november 12. csütörtök délután 15.00 órakor  

    (Esőnap: a következő napon péntek 15.00 óra)    

 

A verseny rendezője:  Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet 

Debrecen, Egyetem tér 1. Tel:52/ 512-900/ 63207 

 

Versenyszámok és időrend: 15.00 óra Nagyerdei Stadion körüli futás Női és Férfi: kb.2300 m  

     

    Lehetőség van a Hungarofit próba (futás teszt) teljesítésére is! 

                   

A verseny résztvevői:  A Debreceni Egyetem hallgatói, illetve minden amatőr és profi futó 

korra és nemre tekintet nélkül. 

A versenyen mindenki a saját felelősségére vesz részt! 
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Helyezések eldöntése:  A Magyar Atlétikai Szövetség versenyszabályai szerint. 

 

Nevezések:   Előzetes nevezés a verseny napján 12.00 óráig. 

                         Info: www.sportsci.unideb.hu    

                          Online regisztráció szükséges: sportreg.unideb.hu !!!!!! 

 

Jelentkezés:  Stadion körüli futás / 2300m/: A rajtnál a futás előtt legalább 15 

perccel - Előre elkészített rajt cédulával  

        ( A rajtcédula tartalmazza: név, kar, szak, évfolyam, Neptun kód, email cím.) 

            

   

Díjazás:   Az 1-3 helyezett női, férfi egyéni helyezett éremdíjazásban részesül. 

Profi sportoló, amatőr sportoló, egyetemi oktató kategória.  

Minden hallgató, aki elindul, egy testnevelési óra beszámítható. 

                   

Egyéb:  Lehetőleg sportfelszerelésben érkezzetek.  

Értékmegőrzésről mindenki maga gondoskodjon. A pálya körül 

hagyott ruhákért, értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.                                                                                                                                        

A versenyen mindenki saját felelősségre vesz részt! 

                  A versenypálya aszfalt /tartán, szöges cipő nem használható! 

                  Eredményhirdetés a futás a helyszínen kerül megrendezésre. 

 
Figyelem! A verseny ideje alatta koronavírus-járvány elleni védekezés aktuálisan érvényben lévő 

szabályainak betartását fokozottan kérjük. A verseny ideje alatt mindenki köteles ügyelni a 1,5 

méteres távolság tartására. A verseny helyszínére történő belépéskor alapvető elvárás a legszigorúbb 

higiéniai szabályok betartása. Kérjük a maszk viselését a gyülekezőkor és az eredményhirdetés alatt. 

Kérjük, Mindenki töltse ki a felelősségvállalási nyilatkozatot. 

 

 

Információ:    Perényi Gabriella - Debreceni Egyetem - testnevelő tanár  

Email: perenyi.gabriella@sport.unideb.hu 

Tel: 06 30 592 45 20 
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