Tour de Debrecen – 2018
TóSport Egészség-Program – A Mi programunk a Te egészséged!

JóBringa Városkerülés 7km
A rendezvény célja:
Az egészséges életmód bemutatása, kerékpáros családi túrázási lehetőség biztosítása,
szervezett keretek között Debrecenben a TóSport Egészség-Program keretein belül.
Az elmúlt évek hatalmas sikerei után 5. alkalommal kerül megrendezésre Debrecenben a
Kerékpáros Városkerülés. Tavaly több ezren vettek részt a túrán és élvezték a tömeges
tekerést. Gyere el Te is, tekerjünk együtt Debrecen utolsó, igazán nagy bringás eseményén!
A rendezvény fővédnöke: Dr. Papp László Polgármester Debrecen
A rendezvény helye: Debrecen, NAGYERDEI STADION, KÖDSZÍNHÁZ
A rendezvény ideje: 2018.08.05. vasárnap
RAJT: 11:45
Táv: 7km
Szintkülönbség: A táv alapvetően sík, kisebb-nagyobb szintkülönbség
Útvonal: RAJT - Ködszínház – Pallagi u. – Békás tó – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Egyetem
sgt. – Bethlen u. – Hatvan u. – Tisza István u. – Széchenyi u. – Kossuth u. – Burgundia u. – Rákóczi
u – Hunyadi u. – Bethlen u. – Egyetem sgt. – Füredi u. – Nyíl u.- Hadházi u.- Ady Endre u. Ködszínház- CÉL
A rendezvény résztvevői:
Azok a női és férfi résztvevők, akik 2018. augusztus 5-ig a 12. életévüket betöltötték,
aláírásukkal igazolják, hogy a részvételi feltételeket elfogadták, továbbá a nevezési határidőig
regisztráltak! 12 éves korig szülői (felnőtt) kíséret, 12-14 éves korig az induláshoz szülői
hozzájárulás szükséges!
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Rendező: Tó-sport Kft. 2481 Velence, Fő u. 172. info@tosport.hu
Szervező: Debreceni Kerékpár Kft, 4032 Debrecen, Böszörményi út 153.
Díjazás: A Városkerülésnek mindenki győztese! A részvétel és a táv teljesítése a cél, nem a
gyorsaság!

Program:
2018. augusztus 5. vasárnap - NAGYERDEI STADION, KÖDSZÍNHÁZ
08:00 – 11:35

helyszíni nevezés; regisztráció; rajtszámok,

11:35 – 11:40

rajthely elfoglalása

11:45

RAJT

13.00

Várható célba érkezések

Nevezés:
2018. március 4-től a www.tosport.hu honlapon online nevezéssel, az ellenőrző e-mail
rendelkezései alapján.
Nevezési díj: INGYENES (regisztrációhoz kötött)
Az esemény emblémázott pólóját csak a www.tosport.hu weboldalon előzetesen 2018.
július 6-ig előregisztrált indulók kapnak.
A nevezés tartalmazza:
•
•
•

Rajtszámot
Frissítési lehetőséget a rajt/cél területen
Orvosi ügyeletet a célban 16:00 óráig

A regisztráció Szervezőhöz történő elküldésével (leadásával) és/vagy a rajtszám átvételével a Résztvevő
(ill. a kiskorú Résztvevő törvényes képviselője) elismeri, hogy a Tó-sport Kft. Általános Részvételi
Szabályzatát elolvasta, a nevezési feltételeket elfogadja és tudomásul veszi.
A program megváltoztatásának jogát fenntartjuk!
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