
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 V E R S E N Y K I Í R Á S 

 

Mezei futó Magyar Liga. 4. forduló 

VIII. Oxigén Kupa 6. forduló 

Debrecen – Nagyerdő 

2015. március 7. 

A verseny célja: A Mezei futó Magyar Liga sorozat 4. fordulójának, valamint az Oxigén Kupa erdei 

futóverseny sorozat 6. fordulójának megrendezése, továbbá a futás és az egészséges 

életmód népszerűsítése. 

A verseny helye: Debrecen, Nagyerdő. Rajt: 500 m-re a temető sarkától (Köztemető 3-as számú 

kapu, körforgalom) jobbra, befelé az erdőben. 

 Megközelíthető: A debreceni vasútállomástól az 5-ös troli visz a Főkapuig, onnan 

tovább egyenesen a kerítés és a parkolók mellett a Benczúr utcai körforgalomnál 

már táblával jelezzük a verseny helyszínét! 

  GPS    Északi szél./lat keleti hossz./lng 

  Fok:    47.5629491482 21.6409984231 

  Fok / perc / másodperc            47  - 33 – 46,6 N         21 – 38 – 27,5 E 

A verseny rendezője:   Friss Oxigén Alapítvány – a Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából    

A verseny támogatója: Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet                    

A verseny fővédnöke: Balczó András  Oxigén Kupa 

Versenyigazgató:     Cseke István  06 – 30 695 38 80 

Versenyigazgató h.:    K. Szabó Gábor 

Elnök:     Lázár Magdolna 

Titkár:     K. Szabó Gábor    



 

 

           Időrend: 

10:00 Oxi-Mókus futam       1,5 km 1 db 1,5 km-es kör 

10:20 Oxigén Kupa Ifjúsági futam      2,5 km 1 db 2,5 km-es kör 

10:40 Oxigén Kupa női nyílt         5 km 2 db 2,5 km-es kör 

10:40 Oxigén Kupa férfi Rózsavölgyi István emlékverseny     5 km 2 db 2,5 km-es kör 

11:15 Oxigén Kupa női nyílt        10 km 4 db 2,5 km-es kör 

11:15 Oxigén Kupa férfi Iharos Sándor emlékverseny       10 km 4 db 2,5 km-es kör     

12:15 Mezei futó Magyar Liga serdülő leány 2000-2001-2002        3 km 2 db 1,5 km-es kör 

12:35 Mezei futó Magyar Liga serdülő fiú      2000-2001-2002 4,5 km 3 db 1,5 km-es kör 

12:35 Mezei futó Magyar Liga ifjúsági leány          1998-1999  4,5 km 3 db 1,5 km-es kör 

13:00 Mezei futó Magyar Liga ifjúsági fiú       1998-1999     5 km 2 db 2,5 km-es kör 

13:00 Mezei futó Magyar Liga junior leány      1996-1997     5 km 2 db 2,5 km-es kör    

13:30 Mezei futó Magyar Liga junior fiú      1996-1997      6 km 4 db 1,5 km-es kör 

13:30 Mezei futó Magyar Liga abszolút női                                   6 km 4 db 1,5 km-es kör 

 

14:00 Mezei futó Magyar Liga abszolút férfi                                    7,5 km 3 db 2,5 km-es kör 

A verseny résztvevői: A Mezei futó Magyar Liga versenysorozat futamain: aki a Mezei futó Magyar 

Liga MASZ honlapon található általános kiírásának megfelelően benevez a 

kiírt időpontig. Továbbá érvényes versenyengedéllyel, és orvosi igazolással 

rendelkezik és a nevezési díjat befizeti. A nevezési díj a MASZ szabályzatában 

korosztályonként megállapított nevezési díjakkal azonos. A MASZ Verseny 

Adminisztrációs Adatbázisban (MIR) nyilvántartott versenyző, és ezt a 

Szövetség irodája a rendezőnek visszaigazolta. 

 A nevezéseket a MASZ nevezési lapján az istvancseke55@gmail.com címre 

kérjük elküldeni. 

 Oxigén Kupa: az O.K. versenykiírása alapján. Nevezési díj nincs. 

Nevezési határidő:   Mezei futó Magyar Liga: 2015. február 25. szerda 24. óra.  

 A nevezési határidő lejárta után a versenytáv módosítására lehetőség 

nincs! 

Oxigén Kupa: az O.K. versenykiírása alapján.  

Nevezési díj befizetése:   A verseny napján, a helyszínen. 
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Nevezési határidő:   Mezei futó Magyar Liga: 2015. február 25. szerda 24:00 óra.  

Rajtszámok átvétele: Legkésőbb az adott versenyszám előtt 30 perccel. 

Díjazás: Mezei futó Magyar liga: Az atlétika szabályainak megfelelően, serdülő, 

ifjúsági, junior és abszolút versenyzők 1-3. helyezett női és férfi versenyzői 

éremdíjazásban részesülnek. Továbbá az abszolút verseny 1-3. helyezett ( női-

férfi ) versenyzői elnyerik a MASZ által felajánlott pénzdíjat. 

 Oxigén Kupa: az O.K. versenykiírása alapján. 

Eredményhirdetés: Befutás után azonnal, ezért kérjük az érintett versenyzőket, hogy a célba 

érkezés után maradjanak a versenyközpont közelében. 

Egyebek: Információ: istvancseke55@gmail.com    tel.: 06-30-6953880 

A verseny napján, a helyszínén technikai információk: K. Szabó Gábor. 

A verseny erdőben, földúton kerül megrendezésre. Szögesben is jól futható. 

Természetesen a pálya talaját az időjárás befolyásolhatja.  

Öltözéshez sátrat biztosítunk, fürdési lehetőség a verseny helyszínén nincs. 

Előzetes kérésre a városi Sportuszodában a zuhanyozási lehetőséget 

biztosítjuk. 

Célba érkezett futótársainkat ásványvízzel, gyümölccsel és édességgel várjuk. 

Parkolási lehetőség a Temető mellett kiépített parkolóban. Az erdőbe motorral, 

gépkocsival behajtani – mivel természetvédelmi terület – tilos. 

Elveszett tárgyakért, felszerelésért, ruhákért a RENDEZŐ felelősséget nem 

vállal. 

A verseny napján 9:00-től 15:00-ig kérjük a verseny helyszínére – a vakvezető 

kutyák kivételével – kutyát ne hozzanak magukkal. 

A versenyen részt vevőkről képek, videó felvételek készülhetnek. A képek, 

videó felvételek szerzői jogát a rendezők birtokolják, azt szabadon 

felhasználhatják. 

mottó: 

„ A futást szeretni, az edzés nehézségeit legyőzni, a versenyzés nemes küzdelmét 

átélni, a célba érkezni, a dobogón állni, a siker magasztos pillanatait megélni, 

atlétának lenni. ” 

 

    Mindenkit szeretettel vár a:                                       

MASZ és a FRISS OXIGÉN ALAPÍTVÁNY 
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