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Tour de Debrecen 2018 

Debrecen Maraton 120 

  

A rendezvény neve: Debrecen Maraton 120 

A rendezvény típusa: Országúti mezőnyverseny 

A rendezvény fővédnöke: Dr. Papp László Polgármester Debrecen 
A rendezvény helye: Debrecen, NAGYERDEI STADION, KÖDSZÍNHÁZ 

A rendezvény ideje: 2018.08.05. vasárnap 

RAJT: 11:30 - lassú rajt 

Táv: 120km 

Szintkülönbség: A táv alapvetően sík, kisebb-nagyobb szintkülönbségekkel.  

Útvonal: RAJT - Debrecen, Nagyerdei Stadion (KÖDSZÍNHÁZ) – Hortobágy - Tiszacsege – 
Balmazújváros Debrecen, Nagyerdei Stadion (KÖDSZÍNHÁZ)- CÉL 

A rendezvény résztvevői: 

Azok a női és férfi résztvevők, akik 2018. augusztus 5-ig a 14. életévüket betöltötték, 
aláírásukkal igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadták, továbbá a fizetési határidőig a 
nevezési díjat befizették! 18 éves korig az induláshoz szülői hozzájárulás szükséges! 

Rendező: Tó-sport Kft. 2481 Velence, Fő u. 172. info@tosport.hu 

Számlaszám: Budapest Bank 1010 2952 - 3044 2100 - 0100 3008 

Szervező: 
Debreceni Kerékpár Kft., 4032 Debrecen, Böszörményi út 153. 

Korosztályok – Női és Férfi 

U23 1996 és 2002 között születettek 

Felnőtt 1979 és 1995 között születettek 

Master 1969 és 1978 között születettek 

Senior 1968 és előtte születettek 
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Díjazás: 

Korosztályos 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 

Helyezések eldöntése: 

Az országúti verseny győztese az, aki a kiírt távot szabályszerűen teljesíti és elsőként halad át 
a célvonalon! - a többi résztvevő sorrendjét a célvonalon való áthaladás adja (chip-kontroll, 
célkamera). 

Szintidő nincs, de az értékelésnél csak a 15:30-ig beérkezett versenyzőket szólítjuk a 
dobogóra. 

Az előzetes eredménylista kifüggesztésre kerül az eredményhirdetés előtt 30 perccel. A 
végleges eredmények a versenyt követő 4. napig kerülnek fel a tosport.hu honlapra, valamint 
a Tó-Sport facebook oldalára. 

Program: 

2018.08.05. vasárnap - NAGYERDEI STADION, KÖDSZÍNHÁZ 

08:00 – 11:15  rajtszámok, időmérő chipek átvétele; 

11:10 – 11:25  rajthely elfoglalása 

11:30   RAJT 

14.30    Várható célba érkezések 

16:00    Eredményhirdetés (a 120km befutó függvényében) 

Nevezés: 

2018. március 04-től a www.tosport.hu honlapon online nevezéssel, az ellenőrző e-mail 
rendelkezései alapján. TS Premium Card felhasználható az eseményre!  

Nevezési díj:   

Előnevezési díj T3:  9.990 Ft 2018. július 7-től augusztus 1-ig online 

Előnevezési díj T30: 7.990 Ft 2018. július 6-ig online 

Előnevezési díj T50:  4.990 Ft  2018. június 16-ig online 

HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS! 

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az előnevezési díj befizetésére a számlán meghatározott 
határidőig van lehetősége.  
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A nevezési díj befizetésének utolsó napja: 

• T50 esetén június 20. 

• T30 esetén július 11. 

• T3 esetén augusztus 2-án 15.00 

Banki átutalás: Budapest Bank 1010 2952 - 3044 2100 - 0100 3008 

A befizetés tényét igazoló dokumentum - eredetit vagy banki átutalás bizonylatának 
kinyomtatott másolatát, stb., a helyszínen a regisztrációnál kérésre be kell mutatni, ne felejtsd 
otthon! 

Figyelem! A számlát, minden esetben a megadott számlázási címre tudjuk kiállítani! 

A nevezési díj tartalmazza: 

• ESEMÉNYPÓLÓ (csak a július 25-ig nevezőknek adjuk) 
• Chip kontroll 
• Záróbuszt (a mezőny végén halad, csak kerékpárt szállít) 
• Frissítési lehetőséget (csak megállással lehet frissíteni) 
• Belépés a Don Francesco Tészta Party-ra (a helyszín a regisztrációnál) 
• Orvosi ügyeletet a mezőnynél és a célban 16.00-ig 

A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő 
(ill. a kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy az TÓSPORT KFT általános részvételi 
szabályzatát elolvasta, a nevezési feltételeket elfogadja, továbbá a Magyar Kerékpáros Szakági 
Szövetség versenyszabályzatának versenyzőkre vonatkozó szabályait elolvasta és tudomásul veszi. 

Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk! 

A program megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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