Versenyszabályzat
„OPERUN ÉLMÉNYFUTÁS”
Rendezvény időpont: 2022.07.31.
Regisztráció: 2022.07.31. 07:00-08:00
A rendezvény szervezője: Tisza-tavi Fesztivál Nonprofit Kft.
Rajt:
1 km táv 8:00
10 km táv: 8:30
Helyszín
Tiszafüred Morotva Kerékpáros Pihenőpark
RAJT/CÉL:
Tiszafüred Kerékpáros Pihenőpark

Helyszíni regisztráció, rajtcsomag átvétel, mellékhelyiség a Morotván.
Útvonal:
10 km:
Az útvonal a Morotva pihenőparkból Tiszaszőlős irányába 5 km-re fordulóponttal és vissza a
rajt/célba
1 km:
Az útvonal a Morotva Pihenőparktól Abádszalók irányába 500 m-nél forduló és vissza a Rajt/Célba
Nevezés: (elő regisztráció és limitált helyszíni nevezés):
Előnevezés (ajánlott): 2022.07.25.-ig
Ez után a helyszínen már csak limitált számú helyi nevezést tudunk biztosítani!

Nevezési díj:
Előnevezés:
3200Ft
Helyszíni nevezés
3800 Ft
A nevezés a nevezési díj bankszámlánkra való beérkezésekor válik érvényessé.
A befizetésről a megadott email címre küldjük az elektronikus számlát.
Amit biztosítunk a futóverseny folyamán:
•
•
•
•
•
•

részvétel lehetőségét a versenyen
rajtszámot, rögzítő eszközzel
frissítést a pályán (500 m nél, majd 5 km nél a fordulópontban víz, szőlőcukor)
további frissítést a célban
orvosi felügyeletet
egyedi emlékérem

Korhatár: nincs
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Rajtszám átvétel:
A verseny napján, a helyszínen 7:00 órától lehetséges, a Morotván lévő regisztrációs sátornál.
Kérünk minden futót, hogy az élményfutásra lehetőség szerint időben érkezzen, figyelembe
véve, hogy a jelentkezőknek át kell venniük a rajtszámot a rajt előtt. A helyszíni regisztráció
limitált számban lehetséges. A verseny összlétszáma maximalizálva van, amennyiben már
előnevezésekkel megtelik a létszám helyszíni nevezésre már nem lesz lehetőség! Kérdés
esetén keresse a szervezőket a +36703862526-os telefonszámon.
A helyszíni nevezés esetén a nevezési díjat kizárólag kézpénzben van lehetőség
kiegyenlíteni!
Frissítés:
A futópályán 500 m-es fordulóban, illetve az 5 km-es fordulópontban biztosítunk frissítést. (víz,
szőlőcukor) a célban további frissítésre is lesz lehetőség.
Egyéb szabályok:
•
A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve annak a magyartavakfesztivalja@gmail.com
címre való megküldésével, vagy helyszíni nevezés esetén, a verseny napján a regisztrációs
sátornál történő átadásával a versenyző kijelenti, hogy a Szervező által szervezett
versenyszabályzatát mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és
magára kötelezőnek ismeri el. Ezzel tudomásul veszi, 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.
•

•
•
•
•

•

A nevezési lapot és az utalásról szóló visszaigazolást az magyartavakfesztivalja@gmail.com
email címre kell elküldeni.
A nevezési díjat a Tisza Tavi Fesztivál Nonprofit Kft. OTP banknál vezetett 1174500420133085 számú bankszámlájára kérjük átutalni.
A NEVEZÉS CSAK A NEVEZÉSI DÍJ BEÉRKEZÉSE UTÁN ÉRVÉNYES
A nevezési díj beérkezése után a nevezési lapon található adatok alapján állítjuk ki a
számlát és küldjük a versenyző által megjelölt email címre. Kérjük az adatok pontos,
olvasható kitöltését.
Minden nevezőnek külön nevezési lapot kell kitölteni, de a nevezési díj egy összegben
is átutalható. A közlemény mezőbe minden versenyző nevét kérjük feltüntetni.
A nevezési űrlap kitöltése önkéntes adatközlés. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a
rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják. A szervezők
biztosítják, hogy az adatokat harmadik fél számára nem adják ki.
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.
A verseny rendezői fenntartják a jogot, hogy a versenyről és versenyzőkről fotó- és
filmfelvételt 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. Ha ezzel kapcsolatban bárkinek ellenvetése lenne, kérjük, azt haladéktalanul jelezze
a verseny szervezői számára legkésőbb a verseny megkezdése előtt 24 órával, e-mailben az
magyartavakfesztivalja@gmail.com e-mail címen, vagy a helyszínen a regisztrációs sátraknál.
Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!
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•
•
•
•
•

A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más
futóverseny népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és
módon végezhető.
Az élményfutás rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők
számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.
A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a váltó távok, a program és időpont
változtatás jogát.
A verseny az időjárási körülményektől függően kerül megrendezésre. Eső esetén az
élményfutás nem kerül megrendezésre.
A rendezők szalagokkal, táblákkal és személyzettel jelölik és biztosítják a pályát.

Viselkedési elvárások:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Segítsd a nálad gyorsabban haladó futót, azzal, hogy nem állod útját.
Óvd a környezetet! Hatalmas segítség számunkra, és a környezet számára is, ha a
frissítőponton felkapott poharat, vagy bármely más szemetet nem dobálod el, hanem az
állomás közelében helyezed a kukába vagy dobod a földre, jól látható helyre. A
versenyközpont és környezetünk tisztasága a Te érdeked is!
A verseny napján a rajt előtt, vagy a futás közben valamilyen egészségügyi panasz merülne fel, az
orvost a Morotva területén találod meg.
Ha az útvonalon a mezőnyben valaki rosszul lesz a legközelebbi frissítő állomáson kell jelezni hol
történt a rosszullét.
A résztvevő a rajtszáma átvételekor diktáljon le a szervezőknek egy értesítendő telefonszámot,
melyet probléma esetén a rendezőség felhívhat.
Ha gyógyszer hatása alatt vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett futsz, ezt írd
a rajtszámod hátoldalára – pl: allergia, pacemaker, diabetes.
A szülőktől elkeveredett gyermekekről az információs asztalnál tudnak felvilágosítást adni. Kérünk
Benneteket, hogy hozzájuk forduljatok segítségért – és a talált gyerekeket is itt adjátok át a
szervezőknek!
A rajtszámot kérjük elől viselni, jól látható helyen.
A futóverseny útvonalát elhagyó, a teljes távot nem teljesítő, a versenyző társakkal szemben
sportszerűtlen magatartást tanúsító résztvevők az élményfutásból kizárásra kerülnek.
A futást kísérő autó használata kizárólag a szervezők részére megengedett.
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