Versenyszabályzat
VERSENYSZABÁLYZAT
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
A verseny napja, rajt:
Időpont: 2020. Április 19. Kapuvár, KRESZ Park
Versenyközpont nyitása 7:00
Rajt időpontok:
Handbike 9:15
Maraton 9:30
Félmaraton 9:30
10 km 10:00
5 km 10:30
Gyerekfutamok 11:00
Kategóriák:
Maraton egyéniben 42 km
Maraton 2 fős csapat
Maraton 3 fős csapat
Maraton 4 fős csapat
Félmaraton egyéniben 21 km
10 km egyéniben
5 km egyéniben
Gyerekfutam 2.5 km, 400 méter
Kerékpár
Handbike
Helyszíni rajtcsomagátvétel:
Külön kérünk mindenkit, hogy érkezzen időben a rajtcsomagért, a verseny napján torlódás alakulhat ki.
Kérünk mindenkit, hogy a parkolást azokon a pontokon oldják meg, ahol erre van kijelölt hely.
A regisztrációhoz hozza magával az online nevezés és befizetés után kapott visszaigazoló számlát, illetve személyi azonosításhoz
szükséges okmányt, szülői beleegyező nyilatkozatot.
A visszaigazoló számla bemutatása mobiltelefonon is lehetséges.
A Szervező az esetleges változtatásról a versenytáv indítása előtt a helyszínen tájékoztatja a Versenyzőket.
Nevezés menete:
Online vagy személyesen is lehet a helyszínen.
Előnevezésnek minősül a kitöltött nevezési lap benyújtása és a nevezési díj befizetése.
A 18 év alatti Versenyzők részvételének feltétele, a szülői hozzájáruló nyilatkozat és nevezéssel egyidejű benyújtása.
18 év feletti résztvevők esetén a részvétel elengedhetetlen feltétele a felelősségvállaló nyilatkozat kitöltése elfogadása.
Az online nevezéssel a Versenyző nevezését a „Nevezés” gombra való kattintással a kitöltés után a szervező automatikusan
fogadja, így annak bárminemű egyéb továbbítása nem szükséges.
Online nevezési lap aláírással történő ellátására nincs lehetőség, az aláírás nélkül, a benne található nyilatkozat elfogadásával
egyidejűleg érvénybe lép.
Amennyiben az online nevezési lapon egyidejűleg több nevezést is adnak le (egyéni esetén több induló, valamint csapatok, páros
váltók, trió váltók és egyéb, a nevezőn kívül további személyek részvételi szándékát is magába foglaló előnevezés esetén,
továbbiakban: További érintettek a nevezést leadó (továbbiakban: a Megrendelő) kötelezettsége a további érintett személyek
maradéktalan tájékoztatása a Versenyszabályzatról, egyben a nevezés leadásával kijelenti, hogy a További Érintettek a
Versenyszabályzat teljes és maradéktalan tartalmáról tájékoztatva lettek, illetve annak minden pontjával egyetértenek. Az ebből
fakadó problémás kérdésekben az Előnevező vállalja a felelősséget, hogy a többi, általa nevezett További Érintettek a
Versenyszabályzat valamennyi pontjával egyetértenek, azzal kapcsolatban félreértés részükről nem merült fel.
Nevezési díj mértéke és fizetése, határidők:
42 km-es, 21 km-es, 10 km-es, 5 km-es, Kerékpár és Handbike egyéni és váltó kategóriában a nevezési díj minden esetben
tartalmazza a rajtcsomagot (kategóriáktól eltérően: a versenynek emléket állító egyedi befutóérem minden résztvevőnek, chipes
időmérés a futóknál, ( gyermek távokon nem lesz időmérés ) rajtszám, orvosi felügyelet, a szervezés teljes kivitelezése, a
frissítőpontok, illetve a támogatók által felajánlott ajándékok).
Előnevezés esetén a nevezési díjat a Versenyző bankkártyával fizeti ki vagy átutalja, befizeti a Szervező által 1620022310120972 bankszámlaszámára, melyről elektronikus számlát kap. A számlát a helyszínen kinyomtatva vagy okos telefonon
bemutatva lehet a rajtcsomagot átvenni. Befizetésnél a befizetőt a közleménybe megadott rendelés szám alapján tudjuk
azonosítani, annak megadása tehát a közlemény rovatban kötelező! Több Versenyző nevezési díjának együttes utalására nincs
lehetőség, egy utalással egy nevezést tudunk elfogadni.
A nevezés leadásával egyidejűleg a Versenyző elfogadja, hogy a Szervező elektronikus számlát bocsájtson ki részére. A Kft.
környezetvédelmi alapelvei szerint kerüli a papír alapú számlázást, melynek megfelelően elektronikus számla kibocsátó.
Fontos, hogy a nevezés a nevezési díj beérkezésekor válik véglegessé!
Helyszíni nevezés, pénzvisszatérítés:
A helyszíni nevezés lehetséges készpénzzel.
Amennyiben a Versenyző a nevezési díjat befizette, azonban bármely körülmény miatt a futóversenyen nem vesz részt,
pénzvisszatérítés nincs, csak átruházására van lehetőség.
A nevezési díj tartalma:
A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat és csomagokat tartalmazza:
részvétel a futóversenyen
chipes időmérés
egyedileg öntött, a versenynek emléket állító befutóérem minden induló részére
a futóútvonalak biztosítása (rendőrség, önkéntesek, polgárőrség),
egészségügyi ellátás biztosítása
közös bemelegítés

ruhatár
a mezőny felvezetése és kíséret
rajtszám
napközbeni programok
frissítőpontokon víz, a izotóniás italai és szőlőcukor, célba érkezéskor frissítő, banán, gyümölcsök stb
öltözési lehetőség, csomagmegőrző
helyezettek éremmel való díjazása
nevezési csomag helyszíni nevezéskor való átvétele
továbbá a verseny támogatói által felajánlott tárgyak, ismertetők
A Szervező az alábbi kategóriákban rangsorolja a célba érkezést:
Befutóérem minden versenyző részére biztosított, aki szintidőn belül célba ér. Gyerekfutam célba érkezői egyedi kitűzőt kapnak.
Az első három befutó gyermek oklevélben is részesül.
Egyéni verseny díjazása: Nemek szerint
Női abszolút
I.hely:
1. hely:
III. hely:
Férfi abszolút
I.hely:
1. hely:
III. hely:
Csapatok abszolút minden kategóriában
I.hely:
1. hely:
III. hely:
Útvonal:
Az útvonalakat a Szervező tájékozódást segítő táblákkal látja el (irányjelzés, bóják stb.). Az útvonal forgalommal ellátott
szakaszain, kereszteződéseiben való biztonságos és zavartalan áthaladást önkéntesek, rendőrök és polgárőrök biztosítják.
A Szervező átlagosan 5-7 kilométerenként frissítőpontokat helyez el, ahol a Versenyzőnek lehetősége van frissítőt (víz, izotóniás
ital, szőlőcukor stb.) magához venni.
A frissítőpontokon tartózkodó Segítők alap egészségügyi ellátást biztosítanak, komolyabb sérülés esetén azonnal értesítik a
Szervezőt, aki a rajt-cél állomásnál tartózkodó orvossal felveszi a kapcsolatot.
A Versenyzők útvonalon való végig haladását a Szervező több helyen ellenőrzi.
A Szervező a Versenyzők előtt felvezetést biztosít, az utolsóként elhaladó Versenyző után gépjárművel ellenőrzi az útvonalat.
Szintidők:
Maraton 6 óra
Félmaraton 3 óra
10 km 1,5 óra
5 km 50 perc
Résztvevők életkorára vonatkozó szabályok:
Maraton egyéni korhatár: betöltött 16. életév, szülő írásos beleegyezése
Félmaraton egyéni korhatár: betöltött 13. életév, szülő írásos beleegyezése
10 km táv : 10. betöltött életév, szülő írásos beleegyezése
10 év alatti gyermek csak szülői felügyelettel futhat, max 5 km es távon
Kerékpáros verseny: betöltött 14. életév, felnőtt kísérettel, szülői írásos beleegyezése
Handbyke : felnőtt kíséret, írásos szülői beleegyezése
Információk közzététele, kapcsolattartás, versennyel kapcsolatos információk:
A futóversennyel kapcsolatos információkat a Szervező a https://www.facebook.com/hrmaraton oldalon és https://4run.hu
oldalon teszi közzé. Bármely máshol megjelenő információért a Szervező nem vállal felelősséget.
Szervező fenti oldalakon jelenteti meg a futóversenyen készült fényképeket. Amennyiben a Versenyző a róla készült fotókat
nem szeretné közzé tetetni, a Versenyző erre irányuló kifejezett írásos jelzésével forduljon a Szervező felé, melyben
megjelöli rajtszámát is.
A Szervezővel való kapcsolattartás lehetősége postmaster@4run.hu címre való üzenet küldésével. Az ezeken kívül érkező
kérdések megválaszolását a Szervező nem garantálja.
Egy nevező egy táv futására jelentkezhet.
A nevező tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.
A rajtszámot a póló elejére, jól látható helyen kérjük rögzíteni. A rajtszámot a rögzítéshez szükséges kapcsokkal együtt a
nevezők a helyszínen megkapják.
A Szervező a Versenyzőt a futóversenyből kizárja, ha a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelően tölti ki (pl. születési
idő), a rajtszámot összehajtja, letakarja, nem a póló elejére tűzi, futótársával szemben sportszerűtlen magatartást tanúsít
(szándékos lökdösés, gáncsolás stb.).
A verseny időtartamára (előnevezések megkezdésétől az eredményhirdetésig) jelen Szabályzatot mind a Szervező, mind a
Versenyző köteles magára kötelező érvényűnek tekinteni, függetlenül attól, hogy a Versenyző a nevezési lapot saját
aláírásával ellátta-e vagy sem (elektronikus nevezési lap és papír alapú nevezési lap esetén egyaránt).
A Szervező fenntartja az útvonal, program és időpont változtatás jogát!
A Versenyszabályzat célja sportszerű légkört teremteni a versenyen, gondoskodni a versenyzők biztonságáról, védelméről és
a verseny színvonalának emeléséről. Hangsúlyt helyezni a versenyzők képességére, teljesítményére a versenyzési
szabadságuk túlzott mértékű korlátozása nélkül. Meghatározni a versenyek technikai, valamint személyi feltételeit és
érvényesíteni ezeket. Szabályozni a szervezők és versenybírók tevékenységét. Megbüntetni azokat, akik a
Versenyszabályzatban foglaltakat megszegik.
Véleményünk szerint, a sporttal össze nem egyeztethető a dohányzás, így a nemdohányzók védelmében a a versenypályán,
versenyközpontban, a célterületen szigorúan tilos a dohányzás, ennek be nem tartása a versenyből való kizárását vonja
maga után!
Tilos! A versenyen görkorcsolyázni (kangoo cipővel és más sporteszközökkel teljesíteni), kutyával vagy más állattal

futni, továbbá rajtszám nélkül teljesíteni! A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ezek megszegése esetén azonnal
kizárható. A versenyközpontba kutya kizárólag szájkosárral vihető be.
Kötelező a kerékpáros és handbyke-os résztvevőknek a bukósisak viselete, a teljes verseny időtartama alatt! A kerékpáron a
KRESZ szabályai szerinti világítás kötelező!
Babakocsival futni kizárólag saját felelősségre lehet. Az ebből adódó balesetekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Óvási eljárás:
A Versenyszabályzatban nem tárgyalt esetekben az óvási bizottság dönt.
Óvni a Versenyszabályzatban foglaltak megsértése esetén lehet, részletes leírásban, tárgy és rajtszám megjelölésével, a
Szervezőnél írásban benyújtva.
Részvételi jogosultság:
Versenyen csak arra nevezett, regisztrált, rajtszámmal rendelkező Versenyző vehet részt.
Nevezés csak abban az esetben érvényes, hogyha a Versenyző a nevezési díjat elutalja a megadott bankszámlaszámra. Eltérő
esetben a nevezését töröljük.
Azon Versenyző esetében, aki a regisztráció lezárta után nevez, a beérkezett nevezést és nevezési díjakat érvénytelennek
tekintjük, visszautalásra nincs lehetőség.
A Versenyző köteles a verseny teljes ideje alatt jól látható módon viselni a Szervezőtől kapott, biztonsági kapcsokkal a pólójára
erősített rajtszámot.
A Versenyző köteles az ún. “fair play” elveit a verseny során betartani, másik sportolót versenyében nem akadályozni.
A Versenyző köteles a Szervező és a versenybíró utasításait betartani.
A Versenyző a nevezés elküldésével és a regisztráció megtételével vállalja, hogy edzettségi állapota megfelelő.
A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát, melyet a nevező (Versenyző) a nevezés leadásával
egy időben visszavonhatatlanul elfogad!

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT
Kötelező felelősségvállalási nyilatkozat
A Hanság - Rábaköz Maraton rendezvényen történő részvételhez kötelező az alábbiak elfogadása:
A Hanság - Rábaköz Maraton rendezvényen saját felelősségre, a versenyeknek megfelelő egészségi állapotban veszek részt.
Tudomásul veszem, hogy a verseny szervezők utasításait a versenyek zavartalan lebonyolítása érdekében köteles vagyok
betartani.
Amennyiben a szervezők külső körülményekből kifolyólag úgy ítélik meg, tudomásul veszem az előre kijelölt pálya
megváltoztatását és a verseny alatt azon haladok.
A verseny alatt köteles vagyok a szervezőktől kapott rajtszámot mindvégig jól látható módon, mellkason vagy rajtszámtartó
övön (elöl) viselni.
Elfogadom, hogy a pálya elhagyása, annak rövidítése kizárást von maga után.
A szervező ésszerű intézkedést megtesz, de ha ennek ellenére a pálya egyenetlensége miatt (kátyu, bucka, lépcső, padka, stb.)
szerzek sérülés úgy teljes kártérítési jogomról lemondok.
Hozzájárulok, hogy a rólam készül fotókat, mozgókép anyagokat a szervezők a korlátlan ideig felhasználják promóciós
tevékenységre, a későbbiekben ellenszolgáltatásért nem vagyok jogosult fellépni. Amennyiben a közölt képeket adatvédelmi
okokból később szeretném töröltetni lehetőségem azt kérvényezni.

