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Eseményinfo 

Időpont:  2014. június 21. 

VERSENYKÖZPONT 

A versenyközpontot a nyáregyházi MotoCross pálya főépületében találod. Nyitva tartás 9:00-15:30 között. 

TÁV 

1 kör a brutális pályán, tehát 7 km. 

RAJT és DÖNTŐ IDŐPONTOK 

Tovább az előfutam információhoz>> 

KORCSOPORT 

Kor 
Születési dátum Nő Férfi 

Döntőbe jut 

Nő Férfi 

18 éves korig 1996.06.21. után születettek N1 F1 
5 10 

18-35 évesek 1979.06.21. és 1996.06.20. között születettek N2 F2 
25 30 

35-50 évesek 1964.06.21. és 1979.06.20. között születettek N3 F3 
25 45 

50 év felett 1964.06.20. és előtte születettek N4 F4 
5 10 

ÖLTÖZŐ ÉS RUHATÁR 

A helyszínen felállított sátrakban vagy az épület mellékhelyiségeiben lesz öltözési lehetőség. A ruhatárat az öltözők 

közelében alakítjuk ki. A pálya központi épületében találhatók a mellékhelyiségek. Figyelem! A ruhatárban értékmegőrzést 

nem vállalunk! 

Nyitva  18:30-ig. 

ZUHANYZÁS 

Zuhanyozáshoz a pályán hideg vizes zuhanysátrakat állítunk fel, illetve a motormosó használható. A korlátozott vízhozam 

miatt az épületben található zuhanyzó nem használható. 

IDŐMÉRÉS 

Tovább az információhoz>> 

DÍJAZÁS 

Az esemény résztvevőit korosztályonként díjazzuk. 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

• A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a versenykiírásba foglalt feltételeket és betartja a 

versenyszabályzatot. 

• A versenyen az útvonal sajátosságai, illetve a fokozott balesetveszély miatt kerekesszékes, illetve handbike-os 

versenyzők nem indulhatnak!!! 

• 130 cm-nél alacsonyabbak az akadályok kialakítása miatt az eseményen nem vehetnek részt. 



• Kizárásra kerülhet az a versenyző, akin nem teljesíti a verseny – szervezők által kijelölt – teljes távját vagy a nevezési 

lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem 

rendeltetésszerűen használja. 

• A versenyen azonosítószám nélkül futni, kutyával futni tilos. 

• A versenyen értékmegőrzést nem vállalunk ! 

• A esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a BSI előzetes engedélyével, egyeztetett 

formában és módon végezhető. 

• A BSI szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. 

• A BSI fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát. 

• A verseny napján a rajt előtt valamilyen panasz merülne fel, az orvosi sátort a célterületen találod meg. 

 

Brutálfutás előfutamok 

Első lépésként nevezned kell, csak utána válassz előfutamot. 

A BrutálFutás pályájának sajátosságaiból következően nem tud az egész mezőny egyszerre elrajtolni. Vagyis elrajtolni még 

tudna, de az első akadályoknál valószínűleg torlódások alakulnának ki. Azt pedig nem szeretnénk, hogy a nevezési díjat 

befizetett páciensek (ápoltak/őrültek) akár egy pillanatra is megpihenjenek vagy levegőhöz jussanak. 

Azért, hogy a szívatás minél magasabb fokú legyen, a nézők minél tovább röhöghessenek a sárban csúszkálókon, a fotósok 

minél több sárosképűt örökíthessenek meg, a nevezőket óránként rajtoló futamokban indítjuk. 

A pálya különlegessége miatt futamonként létszámkorlátozás lesz! Előfutamot választani legkésőbb 2014. június 19-ig lehet, 

ezután a szervezők a helyszínen a fennmaradó üres helyekre osztják be a nevezőket. 

AZ ELŐFUTAMOK MENETE 

Előfutamonként létszámkorlátozás van, a pálya egyszerre ennyi résztvevőt tud megfelelően leamortizálni. 

Előfutam rajtok: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 és 16:00 

A futamokra regisztráltakat a rajtzónába lépés sorrendjében, 2 hullámban indítjuk el. 

1. indítás a futam meghirdetett időpontjában 

2. indítás 5 perccel az első rajt után (pl. 11:00 és 11:05) 

Erre az egyes akadályok előtti zsúfoltság elkerülése érdekében van szükség. 

Minden indulónak legkésőbb 5 perccel a futam rajtja előtt be kell lépni a rajtterületre, de először csak max. 100 főt engedünk 

a rajtgéphez. A futam többi indulója az első rajtot követően helyezkedhet el a rajtgépnél. 

A döntő tervezett ideje: 17:30 

Jó, ha tudod, hogy: 

• a futamokra jelentkezni csak a nevezés leadása után, a visszaigazolóban megkapott rajtszámoddal tudsz 

• az eseményre való jelentkezésed csak nevezéssel és előfutam választással együtt érvényes 

•  nevezés előtt végrehajtott előfutam választásod törlődik rendszerünkből 

• minden induló csak egy előfutamban vehet részt 

• azokat a résztvevőket, akik előzetesen nem regisztrálnak egyetlen futamra sem, a még szabad férőhelyekre a helyszínen 

soroljuk be, erről előzetes értesítést nem küldünk. 



• minden résztvevő csak abban a futamban indulhat, amelyikre a regisztrációja szól (a chipes időmérés technikai 

sajátossága miatt). 

• minden induló csak egy előfutamon vehet részt. 

KORCSOPORTOK 

• A döntőbe jutó futók számát a 2013-as nevezések korcsoportonkénti megoszlása alapján állítottuk össze, ezen számok 

alapján biztosított, hogy minden korcsoportból a részvételi arányoknak megfelelően jussanak be futók a délutáni 

fináléba 

• A döntőbe az előfutamok összesített eredménylistája alapján a korcsoportok fent meghatározott számú legjobb időket 

elért futói jutnak be. 

• A döntőbe jutott futók listáját az utolsó előfutam vége után tesszük közzé a helyszínen. A döntőben csak azok 

indulhatnak, akik a listán szerepelnek. Ha listán szereplő személyek közül valaki nem jelenik meg a döntő helyszínén, az 

üres helyek nem kerülnek feltöltésre. 

A DÖNTŐ 

Az előfutamokból az életkori kategóriák legjobbjai kerülnek be a 17:30-kor rajtoló döntőbe. 

 


