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              Debrecen, 2016. szeptember 5.  

 Immár 14. alkalommal nyílik lehetőségünk a Református Középiskolák Atlétikai 

Találkozójának megrendezésére, az időpont: 2016. október 1, szombat.  A rendezést a Magyar 

és a Hajdú-Bihar Megyei Atlétikai Szövetség vállalta, biztosítva a pályát és versenybírókat is. 

A korábbi találkozók sikere feljogosít minket arra, hogy újra közzétegyük a versenyfelhívást. 

Reménységünk az, hogy résztvevők száma és a verseny színvonala a tavalyinál is nagyobb 

lesz.  

A verseny helyszíne újra a Nagyerdőn lévő Gyulai István Atlétikai Stadion (Debreceni 

Sportcentrum, Oláh Gábor út 5), ahol az utóbbi években több nagy nemzetközi versenyt is 

rendeztek, s Európa egyik legjobban felszerelt atlétikai versenypályája. Célunk továbbra is 

elsősorban az, hogy népszerűsítsük az atlétikát, találkozási és versenyzési alkalmat nyújtsunk 

diákjaink számára. Nem várhatjuk el, hogy egy-egy iskola minden számban „profi” 

versenyzőket hozzon magával, hanem lehetőséget adunk a tehetséges „amatőröknek”, a csak 

kedvtelésből sportolóknak is. Jó lenne tehát, ha egy-egy intézmény minél több számban 

képviseltetné magát, létszámkorlátot csak az utazás megszervezése jelent, amelyet minden 

intézmény maga kell, hogy felvállaljon. Esetleg szóba jöhet az, hogy egymáshoz közel eső, 

vagy egy útvonalon lévő iskolák közösen fogadjanak egy autóbuszt. A korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően szeretettel látjuk a külhoni magyar református középiskolák 

versenyzőit, csapatait! A résztvevő iskolák és tanulók száma korlátozott, de ebben a tavalyi 

évhez hasonlóan  szeretnénk nyitni a régió felekezeti iskolái felé, ezért néhány római és görög 

katolikus, valamint evangélikus iskolát is meghívunk a rendezvényre.  

 

 Gyakorlati tudnivalók: 

A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni az esetleges szállásigényt, és azt, hogy mikorra, 

milyen közlekedési eszközzel várható a csoport érkezése. Kérjük a nevezési határidő (2016. 

szeptember 21.) pontos betartását! A jelentkezési lapot az iskola igazgatója aláírásával ellátva,  
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levélben vagy faxon és szkennelve kérjük beküldeni! A gyors feldolgozás és 

versenyszervezés érdekében kérjük, hogy az elektronikusan kiküldött nevezési 

táblázatot (Excel tábla) is töltsék ki a versenykiírásban részletezett módon, és a 

jelentkezési határidőig azt is szíveskedjenek visszaküldeni Győri István vagy Fazekas 

Sándor tanár úr E-mail címére: istvan44@drkg.hu, illetve  fasanyi58@gmail.com.   

A helyszínen utólagos nevezést nem tudunk elfogadni, legfeljebb korrekció történhet! 

Meleg étkezést nem tudunk biztosítani, mert a verseny színhelye távol van az 

iskolától. A korábbi évekhez hasonlóan a verseny helyszínén ásványvíz, alma és pogácsa áll a 

versenyzők és kísérők rendelkezésére. Kérjük a résztvevőket, hogy ezen túlmenően saját 

igényeik szerint gondoskodjanak ellátásukról. 

A pénteken érkező csoportokat arra kérjük, hogy a Gimnázium új épületében 

jelentkezzenek (4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7), a szombaton érkezőket egyenesen a 

stadionba várjuk. A pénteken gépkocsival vagy mikrobusszal érkezők számára az iskola 

udvarán parkolóhelyet biztosítunk. A vonattal érkezők legegyszerűbben villamossal érhetik el 

a verseny színhelyét, a csónakázótónál kell leszállniuk, és gyalog sétálhatnak el az atlétikai 

stadionig. 

Költségek: 

 A versenyzőktől személyenként 800 Ft nevezési díjat kérünk. A szállást és reggelit 

kérőktől ezen felül 1000 Ft térítési díjat kérünk. A beküldött nevezési lapok, illetve a 

tényleges résztvevők létszáma alapján állítjuk ki a számlát a résztvevő intézmények nevére, 

postán elküldjük, és utólagosan átutalással kérjük a részvételi díjak rendezését. A nem 

anyaországi református iskoláktól idén sem kérünk nevezési és térítési díjat!  

A versenykiírás és nevezési lap letölthető lesz iskolánk honlapjáról is ( www.drkg.hu, 

Eseménynaptár –Versenyek menüpontok!) 

 Őszintén remélem, hogy a korábbiaknál is több református, illetve egyházi  

középiskola eleget tud tenni meghívásunknak, s újra jó hangulatú, felejthetetlen versenyek 

szemtanúi leszünk: 

 

 

 

Győri József 

igazgató 
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