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I. Debrecen Airport Run 2017 versenyszabályzat/ házszabályzat
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Előszó
2017. április. 22-én megrendezésre kerül az I. Debrecen Airport Run 2017 jótékonysági futóverseny.
Ezt a szabadtéri sporteseményt a Debreceni Repülőtér és a Rotaract Club Debrecen Főnix közösen
szervezi. A rendezvény helyszíne a Debreceni Nemzetközi Repülőtér, ahova a szervezők a futók mellett,
minden más látogatót is szeretettel várnak. A futás célja a Rotaract által megálmodott és üzemeltetett
Láthatatlan Iskola című projekt támogatása. Ezen támogatás keretében a nevezésekből származó teljes
bevétel erre a projektre lesz fordítva. A projekt keretében a Rotaract Club egy oktatást támogató
mentorprogramot üzemeltet, amelynek célcsoportja a hátrányos helyzetű gyermekek. Ebből fakadóan ezen
5 és 25 év közötti gyermekek olyan „eszközt” kapnak a kezükbe, amely nem fogy el és amelyet
kamatoztathatnak a hátralévő életükben és ez biztosítja nekik a jövőjük sikerességét. Ezt az „eszközt”
legyen az szakma vagy valamilyen tárgyi ismeretnek az elsajátítása az élet különböző területeiről
származó mentorok segítségével a projekt fő célja és missziója. A futás és a rendezvény minden
résztvevője, támogatója és együttműködő partnerei saját erejükből, önszántukból, közösen egyfajta
társadalmi együttműködés keretében álltak be a projekt mögé.

1. Alapszabály
1.1. Az alábbi szabályok a verseny és a rendezvény tisztaságát, gördülékenységét biztosítják és
meghatározóak a versenyen és a rendezvényen való részvétel szempontjából.
1.2. A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat. A
versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező a nevezési űrlap kitöltésével kinyilatkozza, hogy
egészségügyi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny
rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett
káraikért kártérítésre nem kötelezhetők.
1.3. A nevezési lap elnevezésű nyomtatvány kitöltése kötelező, személyes vagy elektronikus aláírásával a
versenyző elfogadja a részvételi feltételeket. A rajtcsomag felvételének feltétele az aláírt nyomtatvány. A
Versenykiírást és a versenyt megelőző szóbeli technikai tájékoztatón elhangzott információt figyelembe
kell venni és be kell tartani. Ennek a jogi alapnak a célja az azonos és egyenlő sportolás biztosítása.
Ezeknek az alapszabályoknak az elfogadása és betartása a lent említett versenyszámok alapkövetelménye.
Amennyiben ezen a Versenyszabályzat tekintetében ellentmondás merülne fel, a rangsort tekintve a
felsorolási sorrend minősül irányadónak.
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1.4. A verseny alapelve a tisztességesség és a szabályok betartása. A versenyzők nem zavarhatják, és nem
veszélyeztethetik egymást, továbbá a verseny során mindennemű veszélyeztetés vagy akadályoztatás
kizárást eredményeztet. A versenyzőknek udvariasnak kell lenniük a versenytársaikkal, önkéntesekkel,
szervezőkkel, és az elsősegélynyújtó személyzettel szemben. A versenyzők kötelesek betartani a
közlekedési szabályokat, a szervezők, az önkéntesek és az elsősegélynyújtó személyzet utasításait. A
versenyzőknek tisztelniük kell a környezetet és kerülniük kell annak szennyezését.
1.5. Minden versenyző egészséges és fizikailag edzett állapotban saját felelősségére indul. A jelen
útmutatót a szervező azon célja alapozza meg, melynek szellemében tiszta, tisztességes sportolást
szándékozik biztosítani. Így csak a fenti követelményeknek megfelelő versenyzők indulhatnak a
versenyen és kerülnek az eredménylistára.
1.6. A szervező fenntartja a verseny lebonyolítását illető Versenyszabályzat tetszés szerinti időbeni
megváltoztatásának jogát. Ezek a változások akkor válnak hatályossá, amennyiben a versenyzőket írásban
vagy a versenyt megelőző eligazításon (technikai tájékoztató) tájékoztatják a változást érintő
körülményekről. A sportesemény időtervéről a szabályzat alján adnak tájékoztatást a szervezők. Az időterv
csak irányadó, annak változását a szervezők fenntartják a versenyzők tisztességes tájékoztatása mellett.
1.7. A versenyt megelőző technikai tájékoztatón való részvétel kötelező.
1.8. A verseny szervezői biztonsági okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák,
a nevezést bármikor lezárhatják.
1.9. A verseny, rendezvény szervezői fenntartják a terület, program és időpont változásának jogát.
1.10. A rendezvény ideje alatt a rendezvényért felelős személyzet megkülönböztető mellényben
találhatják, akik bármikor a segítségükre lesznek.
1.11. A Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalmi változásaiból fakadó időterv változásáért, esetleges
késésekért a szervezők nem tudnak felelősséget vállalni. Kérik a versenyzők szíves megértését.
1.12. A Debreceni Nemzetközi Repülőtér szigorított védelmi terület, ebből fakadóan a sportesemény és a
rendezvény területét csak az arra kijelölt úton lehet megközelíteni, valamint elhagyni. Bármilyen
felmerülő kérdés esetén a rendezvény szervezői mindenkor a segítségükre állnak a versenyzők és a
látogató számára.

2. Biztonsági előírások a rendezvény ideje alatt
2.1. A rendezvény ideje alatt ruhatárat és korlátozott számú, aszfalttal valamint egyéb mesterséges
felülettel el nem látott parkolót biztosítunk. Az esetlegesen bekövetkező rossz időjárási körülmények a
parkolást megnehezíthetik vagy megakadályozhatják.
2.2. A ruhák, értékek eltűnése esetén a rendezők és szervezők felelősséget nem vállalnak.
2.3. A rendezők szalagokkal, táblákkal és személyzettel jelölik ki a rendezvény területét. A személyzet
tagjai megkülönböztető, jól látható ruházatot viselnek.
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2.4. A rendezvény ideje alatt minden elektronikai és más eszközhöz, rendezvény elemhez, repülőtéri
infrastruktúrához nyúlni szigorúan tilos és életveszélyes lehet. Ezt csak az ott jelenlévő szakszemélyzet
kezelheti.
2.5. Aki a rendezvény területén a házszabályt vagy a verseny szabályzatát megszegi, az a rendezvény
területéről való kitiltást vonhatja maga után.
2.6. Szemetelni szigorúan tilos, csak az arra kijelölt helyen lehet.
2.7. Szúró, vágó eszközöket és lőfegyvert a területre behozni szigorúan tilos.
2.8. Dohányozni csak a kijelölt dohányzó zónában lehetséges!
2.9. Az elhagyott csomagokért, tartozékokért felelősséget nem vállalunk, a gazdátlan tárgyakat a hatóság
biztonsági okok miatt eltávolíthatja és megsemmisítheti.
2.10. Senki ne hagyja őrizetlenül értékeit.

3. Nevezés
3.1. A versenyre való nevezés feltétele a nevezési lap illtetve a rendszer által generált mezők hibátlan
kitöltése, illtetve a nevezési díj befizetése.
3.2. Pénz visszatérítésére a jótékony cél miatt nincs lehetőség.
3.3. Adatok módosítása ingyenesen lehetséges a rendszer lezárásáig.
3.4. Drágább tételre való változás esetén a különbözeti díj kifizetése kötelező a rendszer lezárásáig.
3.5. Helyszíni nevezés és fizetési lehetőség nincs.

4. Versenyzők beazonosítása
4.1. A versenyzők a rajt előtt minimum két órával szíveskedjenek megjelenni a regisztrációs sátornál. A
rajt tervezett kezdete: 14 óra! A változtatás jogát fenntartjuk.
4.2. A rendezvény kezdetén, minden versenyzőnek a regisztrációs kapunál be kell jelentkeznie. Kérjük,
fényképes személyi okmányt hozzon magával, és ha lehetséges egy visszaigazoló e-mailt vagy egy
számlát.
4.3. Minden versenyző egyszeri rajtcsomag felvételére jogosult a rendezvény kezdetekor. A regisztráció
befejezésével rajtcsomagot nem áll módunkban kiadni.
4.4. Regisztráció során a versenyzők kapnak rajtszámot és vele együtt chipet is. Ezeket a verseny ideje
maguknál kell tartani és az állapotáért a versenyzők vállalják a felelősséget a verseny ideje alatt.
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5. Futással kapcsolatos szabályok
5.1. A futás alatt a regisztrációnál felvett azonosítókat maguknál kell tartani és a verseny végéig jól látható
helyen kell feltüntetni.
5.2. Futás során gyalogló és futó mozgást segítő eszközt használni tilos.
5.3. Babakocsival a futás lehetséges, a helyszínen kapott megfelelő felelősségvállalási nyilatkozat
kitöltése után! A babakocsis futásban résztvevőknek is maximum 100 perc áll rendelkezésükre a táv
teljesítésére.
5.4. Kerekesszékkel rendelkezők balesetvédelmi okok miatt nem vehetnek részt a futásban.
5.5. Minden futó a saját és más testi épségéért is felelős. Amennyiben más futó testi épségében kárt tesz,
az azonnali kizárást von maga után.
5.6. Futás ideje alatt a pálya területét elhagyni szigorúan tilos.
5.7. Futás ideje alatt a környezetvédelemre hangsúlyt kell fektetni és a szemetet a kijelölt „szemét
zónában” kérjük otthagyni.
5.8. A futók csak alkalmas ruházati felszerelésben futhatnak.

6. Futás és rendezvény befejezése
6.1. A futás meghatározott ideig tart. Aki nem teljesíti a távot a megadott idő alatt azt a szervezők
felszólítják, hogy hagyja abba a futást. Minden távra 100 perc áll a rendelkezésre.
6.2. A futás befejezésével csak a kijelölt útvonalon lehet elhagyni a verseny területét.
6.3. A rendezvény végével megkérjük a versenyzőket, illtetve a látogatókat, hogy a kijelölt kijáratokat
vegyék igénybe.
6.4. A rendezvényen elhagyott eszközökért felelősséget nem vállalunk.
6.5. A rendezvény tervezett befejezése: 17:30.

Általános orvosi tudnivalók
•
•
•
•

A verseny napján a rajt előtt valamilyen panasz merülne fel, az orvost/mentőautót a
versenyközpont területén találod meg illetve elsősegélynyújtóink állnak segítségedre.
Ha az útvonalon a mezőnyben valaki rosszul lesz a legközelebbi kilométerjelző tábla őrének/
rendezőnek kell szólni vagy a frissítő állomáson kell jelezni hol történt a rosszullét.
Rosszullét esetén a futás nem folytatható.
Ha gyógyszer hatása alatt vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett futsz, ezt
jelezd a szakszemélyzet számára – pl: allergia, pacemaker, diabetes.
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Versenyszámok
1) 5 km egyéni
2) 10 km egyéni
3) 10 km váltó (4 fős csapatban, egyenként 2,5 km teljesítendő)
*Minden távra összesen 100 perc áll rendelkezésre.

Sikeres versenyzést kívánunk!
Támogató Partnerek és Szervezők :)

