NYÍREGYHÁZI EXTREME TRAIL STADIONVERSENY
Az Extreme Trail Hungary Sportegyesület 2020. július 04-én szombaton, 07:00 órai
kezdettel megrendezi a Nyíregyházi Extreme Trail Stadionverseny elnevezésű
akadályversenyét.
VERSENY RAJT-CÉL HELYSZÍNE:
Nyíregyháza, Városi Stadion
(4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24.)
AZ ESEMÉNY CÉLJA:
Az esemény célja a sportegyesület alapszabályában foglaltak szerint az amatőr és hobbifutás
népszerűsítése, a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. Az egészséges életmód előmozdítása,
közösségépítés, valamint versenyzési lehetőség biztosítása az amatőr és profi sportolók részére
VERSENYSZÁMOK, TÁVOK:
Gyerekfutam :
4-8 év : ~700m

8-10 év : ~2000m

10-12 év : ~2000m

12-14 év : ~2000m

Speciál futam (Mozgásukban korlátozott, segítséggel élő, mentálisan sérült gyermekek részére)
Egyéni felnőtt futam:
4 km+
Kedvcsináló futam (az egyéni versenyek után 12:30 órakor induló futam)
Felnőtt csapatverseny:
400m körpályán 10+ akadály 3 fős váltóverseny.
(Lebonyolítás: Selejtezők - Középdöntők - Döntők)

TERVEZETT PROGRAM:
06:00 Regisztráció kezdete (az utolsó futam kezdetéig tart)
07:00 OCR Elite futam (OCR szám megadása kötelező)
07:45 és 08:00 OCR Age Group futam (OCR szám megadása kötelező)
08:40 - 12:20 Egyéni Extreme futamok
12:30 Kedvcsináló futam
13:00 - 13:30 Gyerekfutamok indítása
14:00 - Gyerekfutamok és egyéni felnőtt verseny eredményhirdetése
16:00 Csapatverseny
18:00 Csapatverseny eredményhirdetése

ÉRTÉKELÉS:
EGYÉNI EXTREME VERSENY
Férfi és női egyéni 1-3. helyezett
(Plakett + ajándékcsomag)
- Korcsoport 14-18 év (2002-2006)
- Korcsoport 19-29 év (2001-1991)
- Korcsoport 30-39 év (1990-1981)
- Korcsoport 40-49 év (1980-1971)
- Korcsoport 50+ év (<1970)

CSAPATVERSENY
Férfi és női csapat 1-5. helyezett
(vegyes csapat férfinak minősül)
1. hely - 36.000 Ft
2. hely - 24.000 Ft
3. hely - 18.000 Ft
4. hely - 3db részvételi jegy(Extreme Trail vagy TheRace)
5. hely - 3db részvételi jegy (Extreme Trail vagy TheRace)

OCR ELITE VERSENY
Férfi és női 1-3. helyezett
(Plakett + ajándékcsomag)

OCR AGE GROUP VERSENY
Férfi és női 1-3. helyezett
(Plakett + ajándékcsomag)
- Korcsoport 16-17 év (2003-2004)
- Korcsoport 18-19 év (2001-2002)
- Korcsoport 20-24 év (1996-2000)
- Korcsoport 25-29 év (1991-1995)
- Korcsoport 30-34 év (1986-1990)
- Korcsoport 35-39 év (1981-1985)
- Korcsoport 40-44 év (1976-1980)
- Korcsoport 45-49 év (1971-1975)
- Korcsoport 50-54 év (1966-1970)
- Korcsoport 55+ év (<1965)

Az OCR bajnokság Elite és Age Group futamok
helyezettjeinek is az Extreme Trail Hungary
Sportegyesület biztosítja a díjakat!

110KG+ EGYÉNI VERSENY
(Plakett + ajándékcsomag)
1-3. helyezett

GYEREKFUTAM
(Plakett + ajándékcsomag)
- Minden futam fiú 1-3. helyezettje kerül díjazásra
- Minden futam lány 1-3. helyezettje kerül díjazásra

Minden versenyző eredménye abban a versenyszámban kerül beszámításra, amelyikbe be van nevezve!
http://ocrsport.hu/kupasorozat-2020-szabalyok/
NEVEZÉSI DÍJ :
A regisztráció az egyesület weboldalán zajlik: www.extremetrail.hu
A nevezési díjat az EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET számlaszámára kell átutalni.
OTP 11744003-24409575-00000000
Kérjük, hogy a nevezéstől számított 5 napon belül érkezzen be a nevezési díj.
Gyerekfutam:
3500 Ft
Egyéni felnőtt verseny:
Június 10-ig 8000 Ft ::: Június 25-ig 10000 Ft ::: Július 02-ig 12000 Ft
Csapatverseny:
18000Ft/csapat
Nevezés átírása:
Június 28-ig díjmentes a nevezéssel kapcsolatos változtatás. Június 29-től 3000 Ft/átírás!
A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA:
- Részvételt a versenyen
- Elektronikus időmérést az egyéni felnőtt futamokon
- Frissítést
- Egyedi befutóérmet
- Orvosi felügyeletet
- Rajtcsomagot
- Egyedi ajándék minden résztvevőnek
- Befutócsomagot (Támogatók ajándékait)
- Értékmegőrzés külön sátorban
- A versenyhez kapcsolódó egyéb programokat, kedvezményeket

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK:
- Átutalással az EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET bankszámlájára (OTP
11744003-24409575-00000000) a versenyző neve, születési ideje feltüntetésével
Az átutalással kifizetett nevezésekről számlát állítunk ki. A regisztráló személytől eltérő névre kiállítandó
számlát a nevezési űrlap üzenet mezőjében jelezd számunkra (számlázási név+cím).
A számlát e-mailban csatolva küldjük .pdf formátumban az űrlapon megadott e-mail címre.
KORHATÁR:
Valamennyi távon a 18 év alatti versenyzők a regisztrációkor aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot
kötelesek leadni.
A gyerekfutamokon maximum betöltött 14 éves korig lehet indulni.
A versennyel kapcsolatos további információkat folyamatosan tesszük közzé az esemény facebook oldalán
és a www.extremetrail.huweboldalunkon.
KAPCSOLAT:
A nevezéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel keress meg bennünket az extremetrailhungary@gmail.com
e-mail címen, vagy fordulj bizalommal Benkő Róbert egyesületi tagunkhoz a +36203317517 -es
telefonszámon.
AKADÁLYOK, ÉS A VERSENYSZÁMOK LEBONYOLÍTÁSA:
Valamennyi versenyszám a Nyíregyházi Városi Stadion területén belül lesz megrendezve.
Egyéni felnőtt futam:~4 km táv, ~30 akadály!
Csapatverseny:400m rekortán borítású körpálya, 10+ akadály! Kieséses rendszer!
Gyerekfutam: Korosztálytól függően ~700-2000m, 15+ akadály!
Kedvcsináló futam:Ugyanaz mint az egyéni felnőtt verseny, de itt nincs időmérés és az akadályoknál
segítséget is lehet használni (Ár: Aktuális nevezési díj -1000Ft. Ugyanaz a befutóérem és ajándékcsomag
jár mindenkinek)
AKADÁLYOK TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
OCR ELIT:
Az OCR ELIT futamban csak azok nevezhetnek, akik OCR ELIT kártyával rendelkeznek. Ebben a futamban
induló versenyzők minden típusú akadályt kötelesek teljesíteni. Időlimit nélkül bármennyit
próbálkozhatnak, hibázás esetén karszalagjukat ( vagy fejpántjukat ) az akadálynál lévő versenybírónak
kötelesek leadni. Ettől fogva a versenyt teljesíthetik, de értékelve nem lesznek, teljesítés esetén
befutóérmet és befutócsomagot kapnak. Segítséget nem vehetnek igénybe.
OCR AGE GROUP:
Az OCR AGE GROUP futamban csak azok nevezhetnek, akik OCR AGE GROUP kártyával rendelkeznek.
Ebben a futamban induló versenyzők minden „A” típusú akadályt ( az akadályon fel lesz tüntetve ) 3
alkalommal kötelesek megpróbálni . Amennyiben nem sikerül az akadály teljesítése úgy büntető feladatot
kell végezniük. A többi akadálynál elég egyszer próbálkozniuk, ha nem sikerül utána végezhetik a kijelölt
büntető feladatot. Segítséget nem vehetnek igénybe.
EGYÉNI EXTREME FUTAMOK:
Ebben a futamban indulók minden akadályt egyszer próbálhatnak meg. Sikertelenség esetén büntető
feladatot kell végezniük. Segítséget nem vehetnek igénybe.
KEDVCSINÁLÓ FUTAM:
Ebben a futamban indulók minden akadálynál bármennyit próbálkozhatnak. Az akadályt és a büntető
feladatot nem kell elvégezniük. Segítséget igénybe vehetnek az akadály teljesítésénél.
BÜNTETÉS:
Hibás, vagy nem teljesítés esetén büntetés jár. (Változatos, saját testsúlyos büntetések várhatóak:
rákjárás, pókjárás, törpejárás, guggolás gumival)

VERSENYSZABÁLYOK:
- A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat. Ezzel
elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, hogy egészségi
állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik
versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre
nem kötelezhetők. Továbbá a regisztrációkor a felelősségi nyilatkozatot elolvasta, és az abban foglaltakat
megértette és tudomásul vette. A 18 éven aluli versenyző esetében annak képviselőjeként hagyta jóvá a
regisztrációt.
- Értékmegőrzést a verseny rendezői külön sátorban térítési díj nélkülvállalnak, de felelősséget nem
vállalnak az elhelyezett csomagokért és azok tartalmáért!
- Az időmérést biztosító chipet megfelelően kell rögzíteni a chip jellegétől függően bokára, vagy csuklóra.
- Kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny - szervezők által kitűzött - teljes távját, vagy a
nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem
rendeltetésszerűen használja.
- A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító
versenyzőket a versenyből kizárjuk.
- A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más futóverseny
népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
- A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a váltó távok, a program és időpont változtatás jogát. 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 (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón
szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
- A nevezési díjak számlázásához szükséges adatokat (amennyiben azt saját nevétől eltérő névre kéri
kiállítani), a jelentkező a regisztrációs űrlapon az üzenet mezőben köteles megjelölni
- A verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül.
- Ha már neveztél a versenyre és befizetted a nevezési díjat de a versenyt lemondod (például betegség,
sérülés miatt), a fent említett átírásra vonatkozó módon van lehetőség a nevezési jog átadására másik
versenyzőnek.
- Az óvás díja 5.000.-Ft, melyet a verseny napján 13:00 óráig lehet benyújtani személyesen, a szervezők
részére.
- 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.
- Minden versenyző köteles a verseny napján hatályos jogszabályok, valamint a versenyszervező által kiírt
biztonsági előírások betartása.
Minden jog fenntartva!
A kiírás változtatásának jogát fenntartjuk!

