Közlemények
2016. október 22. szombat
Az ár személyenként értendı és tartalmazza az ÁFÁ-t. Abban az esetben, ha nemzetközi
átutalás történik, további banki költségek is elıfordulhatnak. Online regisztráció zárva lesz
október 16, 2016, 23:59 óra.

Regisztrációs díjak
Price Valid Through
Individual Team 4+ Team 15+
Until June 16 / Június 16-ig
€57.00
€51.30 €45.60
Until Aug 16 / Augusztus 16-ig €69.00
€62.10 €55.20
Until Oct 16 / Október 16-ig
€81.00
€72.90 €64.80
Race Day Oct 22 / Október 22-ig €93.00
€93.00 €93.00
Notice: Despite our best efforts, please note that our website may contain typographical errors
or inaccuracies and may not always be complete or current. Spartan reserves the right to
correct any errors, inaccuracies or omissions at any time (including pricing), without notice.
Please check with the registration provider to get the presently applicable pricing and local
currency conversion rates.

Verseny részletek
Idıpont: 2016. október 22.
Táv: SUPER, minimum 13 km és + 25 akadály. A teljesítés várható idıtartama függ a
versenyzı fizikai állapotától. Idımérı chipeket használunk, a chipeket a rendezı biztosítja.
Rajt idıpontok: az elsı futam (Elite Heat) 9:00 órakor rajtol. Kérjük, érkezz idıben (min. 1
órával a verseny elıtt) és szánj elegendı idıt a rajt csomagod felvételére. Hozd magaddal az
aláírt és kinyomtatott felelısségi nyilatkozatot a személyi igazolványoddal, hogy elkerüld a
hosszú sorban állást!
Futamok: a Spartan Race-en futamokban rajtolnak a résztvevık. Egy futamban (heat-ben)
250 futó indul 15-30 percenként. Az indítási idıdet a regisztráció során kell kiválasztani, de
ez nem garantált. Utólag a verseny hetében a rajtlistán ellenırizheted. Regisztráld magad az
"Elit" futamba, ha szeretnél a legjobbakkal versenyezni. Az Elit futam létszáma korlátozott és
+10 EUR felára van.

Verseny megjegyzések
A regisztráció végleges. Nincs visszatérítés. Nem lehet változtatni a rajt indulási idın.

Részvételi feltételek: a Spartan Race versenyek mindenki számára nyitottak. A felnıtt
futamban azok indulhatnak, akik a verseny napjáig betöltötték 15. életévüket. Nem szükséges,
hogy tagja légy bármilyen sportklubnak és nincs szükség hozzá semmilyen engedélyre. A
résztvevık kijelentik, hogy fizikailag egészségesek, és nincs egészségi problémájuk, amely
megakadályozza ıket abban, hogy végig menjenek egy hosszú távú akadálypályán.
Nincs diák kedvezmény.
Korosztály: 15-99 év
Biztosítás: minden résztvevı a saját felelısségére indul. A regisztráció ára magában foglalja a
biztosítást.

ÖNKÉNTESEK
Szeretnéd tudni, hogyan lehet elkerülni a nevezési díjat? Legyél önkéntes! Szerezz jegyet és
versenyezz INGYEN egy következı versenyen ! Gyere, tölts velünk egy csodás napot, tele
szórakoztató idıtöltéssel! Regisztrálj!
Légy tagja a színfalak mögötti csapatnak, segítsd a verseny lebonyolítását önkéntes
munkával! Így megtudhatsz egy-két dolgot, és megtapasztalhatod, milyen érzés, a Spartan
Csapat tagjának lenni! Erıfeszítéseddel hozzájárulsz a Reebok Spartan Race akadály verseny
sorozat sikeréhez, amely ezrek számára biztosít nagy élményt!
Vannak különbözı önkéntes munkák, amelyek közül lehet választani, mint pl. a
fesztiválterület, vagy a regisztráció. Kiválaszthatod a területedet, ha feliratkozol, mint
önkéntes. Tehát mi a következı lépés?
•
•
•
•

Regisztrálj és válaszd ki a versenyt, amelyen önkénteskedni szeretnél. Lehetıség van
egy, vagy több napot vállalni (a verseny elıtti napon és a verseny napján is).
A tájékoztatást elıre megkapod az Önkéntes Koordinátor kollégánktól.
Tájékoztatást és helyszíni képzést is kapsz a munkába állás elıtt.
Természetesen kapsz étkezési utalványt, italt, egy pólót és még sok mást!

Az önkéntes munka gyorsan elsajátítható, míg az önkéntesség szakmai tapasztalatot jelent és
új barátokra lelhetsz!

•

2016. október 22.
szombat - 47%

Tokaj SUPER Hungary
Versenyzés ezen a napon

Önkéntesek
Ingyen is részt vehetsz a versenyen! Gyertek velünk és legyen egy fantasztikus napotok!
Jelentkezzetek Önkéntesnek a Spartan Race-re! Szeretnéd tudni, hogyan úszhatod meg a
nevezési díjat? Légy Önkéntes!

Építsen csapatot
Az erı a számokban van! Válj Te is egy csapat tagjává, segíts másoknak is eljutni az
eseményre, takaríts meg pénzt - mert a csapat nevezés olcsóbb! Jelentkezz egy csapathoz!
Csupán arra van szükséged, hogy legalább 4 tagotok legyen. Minél több ember regisztrál,
annál nagyobb a megtakarítás: 4-14 fıig 10% kedvezmény az árból, 15 fı fölötti létszám
esetén 20% kedvezmény!
Versenyezz barátaiddal, vagy kollégáiddal! Ez talán a legkülönösebb, legszórakoztatóbb
élmény, amelyben valaha is részed volt!
Csapat eredmények
•
•
•

•

Minden csapat - minimum 4, vagy több fı - tagjai automatikusan részt vesznek a
csapatok versenyében - ehhez nem kell külön regisztrálni.
Annak érdekében, hogy értékelni tudjuk a csapatot, a tagok közül legalább 4 fınek be
kell fejeznie a versenyt.
A legjobb 4 versenyzı ideje számít, az ı összeadott teljesítési idejük határozza meg
helyezésüket a csapatok közötti versenyben. A csapat tagjainak nem muszáj
ugyanabban a futamban indulnia, versenyezhettek külön-külön heat-ekben is.
Egy csapat férfi és nıi tagokból is állhat.

•

A legjobb csapat jutalma egy ingyen jegy, valamelyik következı versenyünkre, a
regisztráció 4 fı részére érvényes!

Nézık
Ár: 300 HUF (1 EUR)
A 15 évnél fiatalabb gyerekek szülıi kísérete ingyenes.
Örömmel várjuk rendezvényünkre a nézıket is, akik egy rendkívüli nap keretében
fantasztikus élményekkel gazdagodhatnak a Spartan Race Fesztiválon. A nézık hozhatnak
kamerát, fényképezıgépet, azonban be kell tartaniuk a figyelmeztetéseket és a területi
korlátozásokat. Próbáljátok ki a Fesztivál akadályokat, vigyétek el a gyerkıcöket a Junior
versenyre, vagy csak nézzétek meg a versenyzık harcát a versenyen. Egyes események
hozzáférése ingyenes, azonban elıfordulhat, hogy a bejáratnál regisztrálni kell - ez függ a
helyszíntıl.

