
Running Warriors akadályverseny  2016.06.18. 
Bánk 
NEVEZÉSI DÍJAK, HATÁRIDİK: 

Kedves Versenyzı! Az elınevezés érvényesítéséhez kérjük az alábbi számlaszámra küldd a 
versenytáv nevezési díjának összegét! Közleménybe kérjük a versenytávot feltüntetni. 

RW Magyarország Kft. Magnet Bank:16200230-10017351 

Egyéni nevezés: 

Elınevezési díj: 1 fı esetén 

6 km-es NAPPALI távra 4000 Forint 
12 km-es NAPPALI távra 6000 Forint 
6 km-es ÉJSZAKAI távra 6000 Forint 
1,5 km-es Gyerek táv: ingyenes 

ELİNEVEZÉSI HATÁRIDİ: 2016.06.02. 

Helyszíni nevezési díj: 1 fı esetén 

6 km-es NAPPALI távra 6000 Forint 
12 km-es NAPPALI távra 8000 Forint 
6 km-es ÉJSZAKAI távra 9000 Forint 

Gyermekeknek 6-14 éves korig a nevezés ingyenes! 

Csapatok nevezése: 

4-6 fıs csapatok elınevezése esetén 20% kedvezmény az egyéni nevezési díjból! 

Verseny menete: 

9-12-ig : Helyszíni nevezés a 6km-es futamra és rajtszámok átvétele 

9-14-ig: Gyerek helyszíni nevezés 

9-15-ig: 12km-es helyszíni nevezés 

9-19-ig: Nevezés az éjszakai futamra 

12:30: Ünnepélyes megnyitó majd bemelegítés a 6km-es futamra 

13:00: 6km-es futam Rajt 

15:00: 1,5 km-es gyerek futam rajt 



15:45: Bemelegítés a 12-es futamra 

16:00: 12km-es rajt 

18:00: Nappali és gyerek futamok eredményeinek kihírdetése 

20:15-20:45 Bemelegítés az éjszakai futamra 

21:00: Éjszakai futam rajt 

22:30: Eredményhirdetés majd buli ameddig bírjátok 

Kedves Versenyzı! Az elınevezés érvényesítéséhez kérjük az alábbi számlaszámra küldd a 
versenytáv nevezési díjának összegét! Közleménybe kérjük a versenytávot feltüntetni. 

RW Magyarország Kft. Magnet Bank:16200230-10017351 

Versenyszabályzat 
A versenyen mindenki a saját felelısségére indul. 

A nevezı a nevezési őrlap kitöltésével kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a 
versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezıi bármelyik 
versenyzı egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett 
káraikért kártérítésre nem kötelezhetık. 

Csomagok, értékek eltőnése esetén a rendezık felelısséget nem vállalnak. 

A rendezık szalagokkal, táblákkal és személyzettel jelölik és biztosítják a pályákat. 

A rajtszámot szabályosan kérjük viselni. A rajtszámot köteles minden induló elöl, jól látható 
módon, teljes terjedelmében viselni! 

A rajtszámot összehajtani nem szabad. Kizárásra kerülhet az a versenyzı, aki rajtszámát nem 
szabályosan viseli a verseny ideje alatt (pl. összehajtja, letakarja nem jól láthatóan viseli a 
verseny ideje alatt), valamint aki nem teljesíti a verseny – szervezık által kitőzött – teljes 
távját, vagy a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelı adatokkal, illetve hiányosan tölti ki. 

A versenyzık között a rajtszámcsere tilos! 

A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyzı társakkal szemben sportszerőtlen magatartást 
tanúsító versenyzık a versenybıl kizárásra kerülnek. 

A versenyen bármilyen jármő, kísérı autó, kerékpár használata kizárólag a szervezık részére 
megengedett, illetve paralimpikon stb. kísérete lehet kivétel, de csakis a versenyszervezık 
engedélyével. 

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, kutyával futni tilos. 

A kerékpáros, görkorcsolyás, kerékpáros kísérıvel induló futót a versenybıl kizárhatjuk! 



A versenyen rajtszám nélkül futni tilos, kizárást /kiállítást vonhat maga után. 

A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevékenység vagy bármilyen 
rendezvény/más futóverseny népszerősítése csak a rendezık elızetes írásbeli engedélyével, 
egyeztetett formában és módon végezhetı. 

A verseny rendezıi szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevık számát 
korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják. 

A futóverseny rendezıi fenntartják a jogot, hogy a versenyrıl és versenyzıkrıl fotót és filmet 
készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezık tulajdonát képezik. 

A készült fotókat és filmeket a rendezık szabadon felhasználhatják reklám- és egyéb 
kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplık 
ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 

A versenyen való részvétel lemondása esetén, ha a nevezési hozzájárulás már befizetésre 
került, akkor ezen összeget visszautalni nem áll módunkban. 

A nevezési őrlap kitöltése önkéntes adatközlés is. 

A nevezı hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezıi a nevezéskor megadott adatokat 
adatbázisukban tárolják. 

A szervezık biztosítják, hogy az adatokat harmadik fél számára nem adják ki. 

A versenyre történı nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a 
nevezı elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezıség a versennyel 
kapcsolatos hírlevelet küldjön. 

Általános orvosi tudnivalók: 
A verseny napján a rajt elıtt valamilyen panasz merülne fel, az orvost/mentıautót a 
versenyközpont területén találod meg. 

Ha az útvonalon a mezınyben valaki rosszul lesz, a legközelebbi biztonsági ırnek/rendezınek 
kell szólni, vagy a frissítıállomáson kell jelezni, hol történt a rosszullét. 
Viselkedési kódex futóink és résztvevıink részére: 
Ha olyan futót látsz magad körül, aki rajtszámmal nem rendelkezik, kérlek, jelezd számunkra 
(szervezık, biztonságiak)! 

Segítsd a nálad gyorsabban haladó futót azzal, hogy nem állod útját! 

Hatalmas segítség számunkra, és a környezet számára is, ha a frissítıponton felkapott 
mőanyag poharat vagy palackokat nem dobálod el, hanem az állomás közelében helyezed a 
kukába, illetve a kijelölt fekete szemetes zsákokba dobod, esetleg rá, hogy látható legyen. 

A versenyközpont tisztasága a Te érdeked is! 

A versenyzık és az érdeklıdık kötelesek a versenyterület használatára vonatkozó szabályokat 
betartani. 



A szabályszegıket a rendezıség jogosult figyelmeztetni, és a terület elhagyására felszólítani. 

BÜNTETÉS! 

Minden akadálynál segítık és ellenırzık fognak állni és figyelni az akadályok végrehajtását. 
Amennyiben egy akadályt nem teljesítetek a segítık átlyukasztják a rajtszámot. 
Értelemszerően amennyi nem sikerül annyi lyuk.Annyi büntetı feladat,a cél elıtti elkülönített 
részen,melyet szigorúan ellenıriznek a bírák. 

Idıeredmények számítása: 

Egyéni versenyen indulók  idıeredménye csak az egyéniben induló versenyzık 
idıeredményével hasonlítható össze. 

Csapatban induló versenyzı befutó idıeredménye NEM számít az egyéniben induló 
versenyzık befutó ideje közé. 

Amennyiben egy versenyzı indul csapatban és egyéniben is,úgy a nevezési lapot és a 
nevezési összeget is mindenkét alkalommal el kell küldenie,és a versenyen köteles mind a 
2 rajtszámot viselni,a verseny alatt. 

 


