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Tour de Debrecen - 2018 

JÓBRINGA Családi Túra 13 

 INGYENES, mindenki számára elérhető futam! 

A rendezvény neve: JÓBRINGA Családi Túra 13KM 

A rendezvény típusa: Családi Túra 

A rendezvény fővédnöke: Papp László Polgármester Debrecen 

A rendezvény helye: Debrecen, NAGYERDEI STADION, KÖDSZÍNHÁZ 

A rendezvény ideje: 2018.08.05. vasárnap 

RAJT: 14:30 - lassú rajt 

Táv: 13km 

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

Útvonal: RAJT - Debrecen, Nagyerdei Stadion, Ködszínház – Pallagi út (a Benczúr Gyula utcáig 
kerékpárúton) - Pallag (a Pallagi út teljes szélességében lezárva)– Tormai Béla u. – Manninger u. – 
Pallagi u. – Ködszínház - CÉL 

A rendezvény célja: Kerékpáros túrázási lehetőség biztosítása, szervezett keretek között. A Túra 
célcsoportja, olyan környezettudatos egyének és családok, akik a kerékpározást, mint sport és 
szabadidős tevékenységet a térségek természeti és kulturális értékeinek felkeresésével kapcsolják 
össze. 

A rendezvény résztvevői: 

Azok a női és férfi résztvevők, akik 2018.08.05-ig a 12. életévüket betöltötték, aláírásukkal igazolják, 
hogy a részvételi feltételeket elfogadták, továbbá a nevezési határidőig regisztráltak! 14-éves korig 
szülői kíséret, 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. 

Díjazás: A Túrának mindenki győztese! A túrán a részvétel és a táv teljesítése a cél, nem a gyorsaság! 
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Program: 

2018.08.05. vasárnap - NAGYERDEI STADION, KÖDSZÍNHÁZ 

08:00 – 14:00  helyszíni nevezés; regisztráció; rajtszámok, 

14:10 – 14:25  rajthely elfoglalása 

14:30   RAJT (indulás Pallag irányába) 

16:00   Várható célba érkezések 

Nevezés: 

2018. március 4-től a www.tosport.hu honlapon online nevezéssel 2018. augusztus 1-ig, a 
visszaigazoló e-mail rendelkezései alapján. 

HELYSZÍNI NEVEZÉS NINCS! 

Nevezési díj: a részvétel INGYENES, on line regisztráció kötelező! 

A nevezés tartalmazza: 

• Rajtszámot 

• Frissítési lehetőséget a célban 

• Orvosi ügyeletet a célban 17:00 óráig 

Egyéb rendelkezések: 
• 18 éves korig az induláshoz szülői hozzájárulás szükséges! 
• Az esemény emblémázott pólóját  INGYENESEN  csak az előzetesen 2018. július 21-ig 

a www.tosport.hu weboldalon előnevezett indulók kapnak.  
• A túra nem verseny! Ha verseny tempóban, azaz 25 km/h felett szeretnél tekerni, akkor kérünk, 

hogy nevezz inkább a Debrecen Autó Hortobágy Próba 55 km-es távra. 
• Gyerekekkel, hobbi kerékpárokkal is ajánljuk a 13 km-es túrát, ahol teljesen biztosított, minden 

egyéb forgalmat kizáró útvonalon haladhatsz. Itt az egész út csak a bringásoké!  

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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