
Magyarország 2016. évi 6 órás Ultrafutó Bajnoksága 

 

A verseny célja: a 2016. évi 6 órás ultrafutó bajnoki címek eldöntése, versenyzési lehetőség 
biztosítása igazolt és amatőr futók részére. 

A verseny időpontja: 2016. június 26. 10.00 óra 

A verseny helyszíne: Debreceni Nagyerdei Stadion Északi kapuja 

A verseny rendezője: Debreceni Kilométerek Sportegyesület 

Versenybíróság elnöke:  Nagy Tibor 
Versenybíróság elnökhelyettese: Benéné Lipcsei Irén 
Versenytitkár:    Németh Botond 
Technikai felelős:    Tóth Csaba (30/9358569) 

A verseny résztvevői: 

1 órás nyílt futamon: 8 évesek vagy idősebbek indulhatnak. (18 év alatti versenyzők 
a versenyre nevezéskor aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni.) 
 
2 órás nyílt futamon: 12 évesek vagy idősebbek indulhatnak. (18 év alatti versenyzők 
a versenyre nevezéskor aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot kötelesek leadni.) 
 
4 órás nyílt futam, 6 órás nyílt futam, 6 órás Ultrafutó Magyar Bajnokságon: 18 
évesek vagy annál idősebbek indulhatnak. 
 
A 6 órás Ultrafutó Magyar Bajnokság részvételi feltételei:  

- Érvényes MASZ versenyengedély (MIR), melynek feltétele a sportorvosi 
igazolás, és a feltöltött fénykép! 

- Azok a futók, akik nem rendelkeznek versenyengedéllyel, csak a nyílt 
futamban indulhatnak. 
 

Versenyszámok:  

1 órás nyílt futam 
2 órás nyílt futam 
4 órás nyílt futam 
6 órás nyílt futam 
6 órás Ultrafutó Magyar Bajnokság 

Időmérés:  

A körök számát chipes rendszerrel mérjük (EvoTag – UHF rendszer), a köridőket 
LCD TV-n lehet követni. Az időmérést az EvoChip Hungary Kft. végzi. 

 



A megtett táv kiszámítása: 

Pisztolylövéssel jelezzük egy-egy futam végét, akkor  meg kell állnia  azoknak a 
versenyzőknek akik, az adott futamot teljesítik és megvárni, amíg a hitelesítők 
lemérik a megtett távot az utolsó körön. 100 méterenként a pálya jelölve lesz, a táv 
könnyebb kiszámítása érdekében. 

 
Nevezés: 

– ONLINE a www.debrecenikilometerek.hu oldalon 2016. június 15-ig. 
    
– Személyesen   a Debreceni Kilométerek Sportegyesület irodájában (4034 
Debrecen, Huszár Gál u. 33) 2016. június 15-ig.   8-16.00 óráig. 

  
– Helyszínen a nyílt futamokon indulók nevezhetnek a Debreceni Nagyerdei Stadion 
Északi kapujánál 2016. június 26-án  8.00-9.45-ig a Versenyközpontban.  
A 6 órás Ultrafutó Magyar Bajnokságon indulók a helyszínen már nem 
nevezhetnek! 
  

 
Nevezési díjak: 

  
Időpont 

1 órás nyílt futam 2 órás nyílt futam 4 órás nyílt futam 6 órás nyílt futam 

  
2016. 01.06. - 
2016. 03.31. 

3500.-Ft/fő 4500.-Ft/fő 5500.-Ft/fő 6500.-Ft/fő 

  
2016. 04.01. - 
2016. 06.15. 

 

4000.-Ft/fő 5000.-Ft/fő 6000.-Ft/fő 7000.-Ft/fő 

   
Helyszínen  
2016. 06.26.  

5000.-Ft/fő 6000.-Ft/fő  7000.-Ft/fő 8000.-Ft/fő 

 
 

Időpont 6 órás Ultrafutó Magyar Bajnokság 

2016. 01.06. - 2016. 06.21. 6500.-Ft/fő 



A nevezés csak a nevezési díj befizetésével együtt érvényes!  

 

Fizetési lehetőségek: 

– Átutalással befizetni a nevezési díjat a Debreceni Kilométerek Sportegyesület 
bankszámlájára 2016. 06.15-ig. 

K&H Bank 10403428-50526590-72651003 

– Postai úton a Debreceni Kilométerek Sportegyesület levelezési címére 
küldéssel  (Debreceni Kilométerek SE 4011. Debrecen, Pf. 19.) 2016. 06.10-ig van 
lehetőség, a verseny neve, a versenyző neve, születési ideje és a címe 
feltüntetésével. 
 
– Személyesen a DKM irodában (Debrecen, Huszár Gál u. 33.) 2016. 06.15-ig 8.00 - 
16.00 óráig. 
 
– Online bankkártyás befizetés 2016. 06.15-ig. 
 

A nevezési díj tartalmazza: 
 
- részvételt a versenyen 
- egyedi emblémázott technikai pólót 
- frissítést 
- biztosított útvonalat 
- rajtszámot, chipes időmérést 
- a köridőket LCD TV-n lehet követni 
- rajtcsomagot 
- on-line emléklapot (előre nevezők) 
- on-line képgalériát 
- on-line eredménylistát 
 

Díjazás:  
1 órás, 2 órás, 4 órás, 6 órás nyílt futam: Nemenként külön-külön az 1-3. helyezett 
serleget, oklevelet és ajándékcsomagot kap. 
 
6 órás Ultrafutó Magyar Bajnokság: Nemenként külön-külön az 1-3. helyezett 
bajnoki érmet kap a MASZ Ultrafutó Bizottságától, oklevelet és ajándékcsomagot a 
Debreceni Kilométerek Sportegyesülettől. 
  

Frissítés: 
Körönként frissítés: szőlőcukor, alma, banán, citrom, paradicsom, olívabogyó, 
nápolyi, keksz, vajas kenyér, só, víz, izotóniás ital, (erőleves csak a 4 és 6 órás 
versenyzők részére). 
 
 
 



 
Orvosi felügyelet, elsősegély: 

A verseny orvosi ellátását 1 eset kocsival, 1 fő mentőtiszttel és 1 fő szakápolóval 
biztosítjuk. 

Egyéb szolgáltatások:  
Női, férfi zuhanyzók, öltözők, WC-k. 
A versenyzők csomagjainak megőrzésére ruhatárt, a pihenésre külön sátrat 
biztosítunk. 
Ingyenesen igénybe vehető masszázst. 
 

Időrend: 

8.00 - 9.45   Nevezés, rajtcsomag, rajtszám átvétel a versenyközpontban  
9.40 - 9.50   Verseny előtti közös bemelegítés 
10.00   Rajt 
11.30   Eredményhirdetés – 1 órás nyílt futam  
12.30   Eredményhirdetés – 2 órás nyílt futam  
14.30   Eredményhirdetés – 4 órás nyílt futam  
16.30   Eredményhirdetés – 6 órás nyílt futam  
16.40   Eredményhirdetés – 6 órás Ultrafutó Magyar Bajnokság  
 

Útvonal:  
A Nagyerdei Stadion körüli aszfalt járda, a verseny körverseny, a pálya hossza 1700 m 
 
Debreceni Nagyerdei Stadion Északi kapu (rajt) - balra Nagyerdei körúton - Pallagi úti 
kereszteződésnél balra a Pallagi úton - Vigadó térnél balra az Ady Endre úton végig - Nagyerdei 
körútnál ismét balra - Debreceni Nagyerdei Stadion Északi kapu  

 



 

További információ: www.debrecenikilometerek.hu 


