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Verseny neve: 

Tihany Xtreme Terepfutó verseny 

Rendező: 

Balaton-felvidéki Aktív Szabadidő Egyesület 

8237 Tihany Csokonai utca 10 

Főszervezők elérhetőségei: 

Simon András 

Mobil: +36306097737 

Marsó Barna 

Mobil: +36202237282 

Időpont: 

2015. augusztus 22. szombat 

Helyszín: 

Tihany Belső-tó 

Hosszú táv 2 piros kör 

Közép táv 1 piros kör 

Buli táv Piros kör kék átkötő szakasszal rövidítve 
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Táv: 

Buli: 5 km 

Közép:  10,5 km 

Hosszú:  21 km 

Rajt időpontja: 

Buli: 10:00 

Közép: 10:00 

Hosszú:  10:00 

Versenyközpont: 

Tihany, Belső Tó – Platán Fák tövében 

 

Orvosi ügyelet: 

A versenyközpontban az Országos Mentőszolgálat végzi a verseny ideje alatt 8:00 és 13:00 óra között. 

Szintidő: 

A 21 kilométeres táv szintideje csak azokra az indulókra vonatkozik, akik 12:30 órakor még a kijelölt 

pályán tartózkodnak, - a pályát ugyanis ekkor zárjuk.  

Frissítés: 

A pályán 2 ponton, (4 km, és 8 km) található frissítőállomás. 

A célban alma, szőlőcukor, víz, ISO ital várja a befutókat. 
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Nevezés, nevezési díj: 

A versenyre előnevezés lehetséges a http://www.tihanysport.hu/ web-

oldalon keresztül, az alábbi határidőkig a megjelölt díj ellenében. 

 

A nevezési díj magában foglalja: 

 Biztosított útvonal 

 Minőségi futópóló (előnevezés esetén biztosított, helyszíni nevezés esetén a készlet erejéig) 

 Frissítő 

 Rajtszám 

 Online fotógaléria 

 Időmérés 

 ISO sportital. 

 Xtreme medál  

Átnevezés: 

Átnevezést kérni a regisztracio@tihanysport.hu e-mail címen lehet név, eredeti táv és az új táv 

feltűntetésével. 

Az átnevezési díj: 

 2015.08.14-ig ingyenes 

 2015.08.14-től 1000 Ft/fő 

A verseny napján átnevezni NEM lehet. 

Helyszíni nevezés:  2015.08.22. 7:00 – 9:00 Belső Tó – Platán fák 

Rajtszám átvétele:  2015.08.22. 7:00 – 9:30 Belső Tó – Platán fák 

 

2015.08.01 - 2015.08.14 4 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft

Helyszíni nevezés (Tihany) 5 000 Ft 5 000 Ft 5 000 Ft

21 km10,5 km5 km
Táv

Dátum

http://www.tihanysport.hu/
mailto:regisztracio@tihanysport.hu
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Hivatalos versenyzési feltételek: 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval 

minden induló elfogadja a szervezők Versenyszabályzatát, és betartja a 

benne foglaltakat. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre 

indulnak a versenyen, és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való 

részvétel feltételeinek. 

18 év alatti indulóknak szülői / gondviselői beleegyező nyilatkozat kötelező!  

A Balaton-felvidéki Aktív Szabadidő Egyesület fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát 300 főben 

korlátozza, a nevezést bármikor lezárja, továbbá, hogy az időpontot megváltoztassa. 

Díjazás: 

A támogatók által felajánlott díjak kiosztásra kerülnek az eredményhirdetés során. 

Eredmények: 

A verseny végeredménye megtekinthető lesz a versenyt követően a rendezvényközpontban és a 

http://www.tihanysport.hu weboldalon. 

Eredményhirdetés: 

Buli táv: 11.30  

Rövid táv: 12.00 

Hosszú táv: 12.30 

Figyeld a rendezvény kommentátorát a helyszínen, akitől értesülhetsz a tényleges időpontról. 

A verseny helyszínének megközelítése: 

MÁV: aktuális napi menetrend 

Volán: aktuális napi menetrend 

Autó: a parkolóhelyek száma korlátozott a Belső Tó területén 

Öltöző: 

A versenyközponttól 150 m-re található iskolában gondoskodunk női és férfi öltözőről. 

  

http://www.tihanysport.hu/
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Ruhatár: 

A verseny rajtjánál gondoskodunk díjtalan ruhatárról, azonban felhívjuk a 

figyelmet, hogy értékmegőrzést nem vállalunk! 

A ruhatár nyitva tartása: 2015.08.22 7:00 – 13:00 óráig 

WC: 

A versenyközponttól 150 m-re található iskolában gondoskodunk női, és férfi illemhelyről. 

Időrend: 

Időpont Esemény 

7:00 Rajszám felvétel - helyszíni nevezés kezdet 

9:00 Helyszíni nevezés vége 

9:30 Előnevezés vége 

9:30 Gyermek futam 

10:00 Buli, Közép és Hosszú táv rajt 

11:30 Buli táv eredményhirdetés 

12:00 Rövid táv eredményhirdetés 

12:30 Hosszú táv eredményhirdetés 

Kiegészítő tudnivalók: 

 Minden résztvevő a saját felelősségére indul a versenyen! Az előforduló sérülésekért a 

szervezők, rendezők felelősséget nem vállalnak! 

 A verseny az időjárástól függetlenül megrendezésre kerül! 

 A verseny a 2014. év szabályai szerint kerül megrendezésre! 
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Általános szabályok 

A versenyszabályzatban nem tárgyalt esetekben az óvási bizottság dönt. 

A versenyszabályzat célja 

 Sportszerű légkört teremteni a versenyen. 

 Gondoskodni a versenyzők biztonságáról, védelméről és a versenyek színvonalának 

folyamatos emeléséről. 

 A hangsúlyt a versenyzők képességére, teljesítményére helyezni 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 

Eredmények, eredménylista 

 A verseny eredményeit az eredménylista rögzíti 

 A hivatalos eredménylista tartalmazza az adott futamon elindult versenyzők 

o névsorát elért helyezésük szerinti sorrendben 

o rajtszámát 

o elért időeredményét 

Részvételi jogosultság 

 Versenyen csak az a versenyző indulhat, aki arra benevezett, magát beregisztráltatta és 

rendelkezik a regisztrációnál megkapott rajtszámmal. 

Célba érkezés 

 A versenyző hivatalosan akkor ér célba, amikor törzsének valamely része eléri a célvonal 

elején átmenő függőleges síkot 

 A célba érkezés sorrendjét a célbíró dönti el. 

 Holtversenyt a célbíró abban az esetben ítélhet, ha a versenyzők között a célba érkezéskor 

olyan kicsi a különbség, hogy a köztük lévő sorrend kétséget kizáróan nem állapítható meg. 

Díjazás 

 A versenyzők díjazása a szervezőbizottság feladata 

A versenyző kötelezettségei 

 A versenyző köteles mindenkor a Versenyszabályzat előírásait – és különösen az e fejezetben 

foglaltakat – maradéktalanul betartani 
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 A versenyző köteles 

o a tisztességes játék elvei szerint felkészülni és versenyezni 

o versenyzőtársaival, a szervezőkkel, a versenybírókkal és a 

nézőkkel tisztelettudóan viselkedni 

o saját felszerelésének szabályosságáról és biztonságáról 

gondoskodni 

o a verseny alatt az azonosításra szolgáló, saját részre kiadott, egyedi rajtszámot jól 

látható helyen viselni 

o a versenybírók utasításait követni 

o a szervezőbizottság által kijelölt versenypályán végigmenni 

o a verseny feladását a hozzá legközelebbi versenybírónak jelenteni, rajtszámát 

haladéktalanul leadni, és a versenypályát azonnal elhagyni. 

 A versenyzőnek tilos 

o balesetveszélyt vagy balesetet előidézni 

o más testi épségét vagy egészségi állapotát veszélyeztetni 

o a többi versenyző haladását és versenyzését akadályozni 

o meg nem engedett segítséget igénybe venni 

o rajtszámát eltakarni, összehajtani, nem megengedett helyen viselni 

o a sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenységet 

folytatnia. 

Egészségügyi követelmények 

 A versenyző felelős azért, hogy edzettségi állapota alkalmassá tegye a versenyzésre. 

 A versenybíró felszólíthatja a versenyzőt a verseny feladására, ha annak egészségi vagy fizikai 

állapota ezt indokolttá teszi. A versenyzőnek ebben az esetben fel kell adnia a versenyt és a 

rajtszámát le kell adnia. 

Egyéb szervezői jogok 

 A futóverseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotót és filmet 

készítsenek, melyek a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezik. A készült fotókat és 

filmeket a rendezők szabadon felhasználhatják reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban, 

ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak. 

 A nevezési díjat visszakövetelni nem lehet. 

 A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a 

versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit. 

 A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy 

a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják. 

 A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a 

nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel 

kapcsolatos hírlevelet küldjön. 
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Óvási eljárás 

 Óvni a Versenyszabályzatban foglaltak megsértése miatt lehet. 

 Óvást a versenyző vagy képviselője nyújthat be. 

 Óvást az óvást benyújtó vagy az óvásban érintett versenyző célba 

érkezése, vagy az óvás tárgyát képező hivatalos közlemény 

kihirdetése, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható 

tudomásra jutása után legkésőbb 60 perccel lehet benyújtani 

 Az óvási díj összegét a Balaton-felvidéki Aktív Szabadidő Egyesület határozza meg. 

 Az óvást írásban kell benyújtani a nevezési sátorban, vagy közvetlenül az óvási bizottság 

valamely tagjának az óvási díjjal együtt. 

 Az óvásnak tartalmaznia kell 

o azt a szabályt, amit megszegtek 

o az eset helyét 

o az eset időpontját 

o az esetnél érintett személyek nevét vagy rajtszámát 

o a tanúk nevét vagy rajtszámát 

o a tények leírását, ha szükséges, rajzzal szemléltetve 

o egyéb bizonyítékokat 

 Az óvás benyújtása után az óvási bizottság vezetője összehívja a bizottság tagjait, hogy 

megismerjék az óvással kapcsolatos bizonyítékokat. 

 Valamennyi, az óvásban érintett személy és megnevezett tanú számára lehetővé kell tenni, 

hogy tanúskodhassanak az óvási bizottság tanácskozásának helyszínén és idejében. Ha 

közülük nem tud jelen lenni, akkor a tanúvallomását még az óvási bizottság ülése előtt, 

írásban benyújthatja. 

 Az óvási bizottságnak azon tagja nem vehet részt az óvási eljárásban 

o aki, vagy akinek a hozzátartozója az óvási eseményben érintett 

o aki, vagy akinek a hozzátartozója ugyanannak a sportegyesületnek tagja, mint az 

óvásban érintett egyik fél 

o akinek az óvás elfogadásához vagy elutasításához érdeke fűződik 

o akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el. 

 Ha az óvási bizottság valamely tagját a fentiek alapján ki kell vonni az eljárásból, akkor 

helyette új tagot kell kinevezni a bizottságba. 

A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát! 

 

 


