Tihany TRAIL Téli Terepfutás
Versenyszabályzat
Időpont: 2019. január 26.
Rajt és cél helyszín: Tihany, Belső-tó part, Tihanyi Bencés Iskola
Távok:
• ~15 km terepfutás a félsziget nyugati horizontján
•

~8 km terepfutás a félszigeten

I. Versenyszabályzat
1. Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a 2019. január 26-án
megrendezésre kerülő Tihany TRAIL Téli Terepfutás futóversenyre
vonatkozik, melynek főszervezője a Tihany Sport és Szabadidő Egyesület
(8237 Tihany, Csokonai u. 10.,), továbbiakban: Szervező. A Szabályzatot a
Szervező a verseny zavartalan lebonyolítása, a Versenyzők tájékoztatása és
a sportszerű, szabályszerű versenyeztetés megvalósításának érdekében
alkotta meg.
2. A futóversenyt a Szervező egyéni 8, és 15 km távokon hirdeti meg az általa
kijelölt útvonalakon. A futóversenyen való részvételnek alsó korhatára nincs,
18 év alatti Versenyző részvételének feltétele a szülői beleegyező
nyilatkozat kitöltése leadása. A futóversenyen a Szervezők az egyéni
teljesítmény alapján állítanak fel rangsort.
II. Nevezés menete
1. Előnevezésnek minősül a kitöltött nevezési lap benyújtása és a nevezési díj
befizetése.
2. A Szervező előnevezést 2018. október 1-től fogad, az érvényes nevezés
egyben magában foglalja a nevezési díj Szervezőhöz való beérkezését is.
Nevezni a létszámlimit végéig lehetséges. Létszámlimit: 300 fő
3. Csak előnevezve van lehetőség arra, hogy a rajtcsomag a verseny napján
átvehető legyen. A helyszíni nevezés során a technikai futópóló csak a
készlet erejéig biztosított, amennyiben már elfogyott / nincs a versenyző
méretében, úgy “szimpla csomag” vásárlására van lehetőség, mely 1000
forinttal kevesebbe kerül.

4. A helyszíni nevezés 2019. január 26-án 8:00-10:30-ig van lehetőség.
5. A Szervező az előnevezéshez online nevezési űrlapot biztosít a
www.tihanysport.com honlapon
6. A 18 év alatti Versenyzők részvételének feltétele a szülői hozzájáruló
nyilatkozat benyújtása
7. 18 év feletti résztvevők esetén a részvétel elengedhetetlen feltétele a
felelősségvállaló nyilatkozat kitöltése elfogadása, mely a nevezőfelületen
elektronikusan történik.
8. Az online nevezéssel a Versenyző nevezését a „Nevezés” gombra való
kattintással a Szervező automatikusan fogadja, így annak bárminemű egyéb
továbbítása nem szükséges.
9. Online nevezési lap aláírással történő ellátására nincs lehetőség, az aláírás
nélkül, a benne található nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg érvénybe lép.
10. Egy nevezési lapon csak egy versenyző adhatja le nevezését.
III. Kutyás futás
1. Szervezők lehetőséget biztosítanak a résztvevőknek háziállattal
(továbbiakban: Kisállat) történő közös futásra, melynek a részleteit,
feltételeit és az azzal kapcsolatos kötelezettségek a Versenyszabályzat
„Kutyás futás” bekezdésben található.
2. A kisállattal történő részvételre kizárólag a vonatkozó Felelősségátvállalási
nyilatkozat aláírásával van lehetőség. Nyilatkozattétel megtagadás esetén a
Szervezők fenntartják a jogot a futó kizárására.
3. A kisállatokkal indulók aláírásukkal egyben kötelezettséget vállalnak a
Kisállat pórázon történő tartására a verseny teljes ideje, illetve az azt
megelőző és az azt követő rendezvényen, valamint a zsúfolt rajtra való
tekintettel baleset megelőzés érdekében a rajtnál a leghátsó sorból
indulnak, megelőzve ezzel annak esélyét, hogy a résztvevők véletlenül a
Kisállatra tapossanak. Aláírásukkal továbbá a Kisállat által okozott
bárminemű balesetért teljes körűen vállalják a felelősséget!
4. A kisállatokkal futók továbbá kötelezettséget vállalnak a Kisállatok által
hátrahagyott ürülék, anyagi kár és bármely egyéb hulladék maradéktalan
eltakarítására és helyreállítására, melyhez szükséges eszközöket (nejlon
vagy papírzacskó, gumikesztyű, stb.) a nyilatkozattevő köteles beszerezni és
magánál tartani.

IV. Nevezési díj mértéke és megfizetése, határidők
Nevezési díjak:
2018. október 1-től november 15-ig

5.600 Ft

2018. november 16-tól január 13-ig

6.600 Ft

Helyszíni nevezés:

7.600 Ft

Nevezés módosítására, visszamondására 2019. január 23-ig van lehetőség emailben: marso.sarolta@tihanysport.com
Január 1-ig visszamondott nevezés esetén, bankköltség levonásával a nevezési
díjat visszafizetjük. A nevezési díj fizetése január 1-ig előlegfizetésnek minősül
A január 2-a után fizetett nevezési díjak fizetése foglalónak minősül,
visszafizetésre nem lesz lehetőségünk. Következő verseny nevezési díjába
beszámításra kerülhet. (E-mailes egyeztetést követően:
marso.sarolta@tihanysport.com )Nevezés módosítására, visszamondására 2019.
január 23-ig van lehetőség e-mailben: marso.sarolta@tihanysport.com
Január 1-ig visszamondott nevezés esetén, bankköltség levonásával a nevezési
díjat visszafizetjük. A nevezési díj fizetése január 1-ig előlegfizetésnek minősül.
A január 2-a után fizetett nevezési díjak fizetése foglalónak minősül,
visszafizetésre nem lesz lehetőségünk. Következő verseny nevezési díjába
beszámításra kerülhet. (E-mailes egyeztetést követően:
marso.sarolta@tihanysport.com )
V. A nevezési díj tartalma
A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat és csomagokat tartalmazza:
1. részvétel a futóversenyen
2. számítógépes időmérés,

3. egyedileg öntött, a versenynek emléket állító befutóérem minden induló
részére
4. a futóútvonalak biztosítása
5. egészségügyi ellátás biztosítása,
6. közös bemelegítés,
7. rajtszám,
8. technikai hosszú ujjú futópóló
9. frissítőpontokon víz, a Penco professzionális izotóniás italai és szőlőcukor,
célba érkezéskor frissítő, banán, gyümölcsök, stb, stb.,
10. helyezettek éremmel való díjazása,
11. továbbá a verseny támogatói által felajánlott tárgyak, ismertetők.
VIII. A Szervező az alábbi kategóriákban rangsorolja a célba érkezést:
•
•

felnőtt (-40 év) első három férfi és nő
senior (41-) első három férfi és nő

IX. A verseny napja, rajt
Menetrend:
8:00 - 10:30: helyszíni nevezés és rajtcsomag-átvétel
10:45: bemelegítés
11:00: RAJT!
14:00 Eredményhirdetés
XI. Információk közzététele, kapcsolattartás, versennyel kapcsolatos
információk
1. A futóversennyel kapcsolatos információkat a Szervező
a https://www.facebook.com/tihanysport oldalon és
a www.tihanysport.hu oldalon teszi közzé. Bármely máshol megjelenő
információért a Szervező nem vállal felelősséget.

2. Szervező fenti oldalakon jelenteti meg a futóversenyen készült
fényképeket. Amennyiben a Versenyző a róla készült fotókat nem szeretné
közzétetetni, a Versenyző erre irányuló kifejezett írásos jelzésével
forduljon a Szervező felé, melyben megjelöli rajtszámát is.
3. A rajtszámot a póló elejére, jól látható helyen kérjük rögzíteni. A
rajtszámot a rögzítéshez szükséges kapcsokkal együtt a nevezők a
helyszínen megkapják.
4. 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.).
5. 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).
6. A Szervező fenntartja az útvonal, program, és időpont változtatás jogát!
7. 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 tevékenységé
Megbüntetni azokat, akik a Versenyszabályzatban foglaltakat megszegik.
XI. Óvási eljárás
1. A Versenyszabályzatban nem tárgyalt esetekben az óvási bizottság dönt.
2. Óvni a Versenyszabályzatban foglaltak megsértése esetén lehet, részletes
leírásban, tárgy és rajtszám megjelölésével, a Szervezőnél írásban
benyújtva.
XII. Részvételi jogosultság
1. Versenyen csak arra nevezett, regisztrált, rajtszámmal rendelkező
Versenyző vehet részt.
2. Előnevezés csak abban az esetben érvényes, hogyha a Versenyző a nevezési
díjat a regisztráció lezártáig elutalja a megadott bankszámlaszámlaszámra.
Eltérő esetben a nevezését töröljük.

3. Azon Versenyző esetében, aki a regisztráció lezárta után nevez, a
beérkezett nevezést és nevezési díjakat érvénytelennek tekintjük,
visszautalásra nincs lehetőség.
4. A Versenyző köteles a verseny teljes ideje alatt jól látható módon viselni a
Szervezőtől kapott, biztonsági kapcsokkal a pólójára erősített rajtszámot.
5. A Versenyző köteles az ún. “fair play” elveit a verseny során betartani, másik
sportolót versenyében nem akadályozni.
6. A Versenyző köteles a Szervező és a versenybíró utasításait betartani.
7. A Versenyző a nevezés elküldésével és a regisztráció megtételével vállalja,
hogy edzettségi állapota megfelelő.
8. A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát,
melyet a nevező (Versenyző) a nevezés leadásával egy időben
visszavonhatatlanul elfogad!

