
Versenyszabályzat 
 

 

Farkasokkal Kocogó 
 

http://www.medveotthon.hu/ 
 

Rendezvény időpont: 2015. október 4. (vasárnap) 

 
Rajt  

 
Futás 

11:00-tól 3,5 km (7-14 év) 
11:30-tól 3,5 km (15-30 év) 

12:00-tól 3,5 km (31 év felett) 
12:30-tól Családi futás 800 m 

 
Futás kutyával 

13:00-tól 3,5 km (7-14 év) 

13:30-tól 3,5 km (15-30 év) 
14:00-tól 3,5 km (31 év felett) 

 

Helyszín 
 Medveotthon, Veresegyház, Patak utca 50/a. 

 
Rendező 

Veresegyházi Medveotthon Intézmény 

Smaragd Sportegyesület  
Veresi Futókör 

 
 
 

 

 

Rajt-Cél: Medveotthon, Veresegyház, Patak utca 50/a. 

 

 
Útvonal: A barátkoZOO területéről indul és oda érkezik vissza. A 3,5 km-es 
útvonal terepen halad. 

 

Távok:  

3,5 km 

800 m – Családi futás, a család összes tagjának be kell érnie a célba  (legalább 

1 gyerek(10évesig)és 1 felnőttnek kell lennie a csapatban.) 



 

Minden célba érkező oklevelet kap. Ezen kívül korcsoportonként (külön női 

és külön férfi) az első 3 helyezettet díjazzuk. 

 

Korcsoportok: 

– 7-14 év között (2001 és 2008 között születettek) 

– 15 – 30 év között (2000 – 1985 között születettek) 

– 31 év felett (1984 és előtte születettek) 

A 800 m-es távon indulók közül a célba érés sorrendjében az első 5 

családot oklevéllel és külön ajándékkal díjazzuk. 

 

Előnevezés: 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők 

számát korlátozzák, a nevezést hamarabb lezárják.  

 

Frissítés: 

A befutónál a Rajt-Cél területen lesz frissítő állomás.  

 

Parkolás: 

A helyszínen táblák jelzik a parkolási lehetőségeket. 

 

A kutyával való futás külön szabályai: 

A verseny nyitott bármilyen fajtájú, jól szocializált eb számára. Csak a 12 hónapos 
kort betöltött kutyával lehet indulni. Kérjük a kutyák oltási könyvét elhozni és a 
kullancs elleni védelemről gondoskodni! 

A kutyás futásnál a start 30 másodperces időeltolással történik. A versenyzők egy 

sorszámot kapnak, az idejüket stopperrel mérjük. 

 A kutyának kell elől futni (legalább a pálya 95%-án) a gazdának utána, 

közöttük pedig egy póráznak kell feszülni, amely egyik végén a gazda övén a 

másik végén pedig a kutya hámján csatlakozik. 

 Az agresszív kutyát (akár emberre, akár más kutyára) kizárjuk! 

 Egy személy egyszerre 1 kutyával futhat, akik több kutyával neveztek több 

körben állhatnak rajthoz. 

 

 



 

Nevezési információk 
 

 

Előnevezési határidő: 2015. szeptember 30.  

 

Nevezési díjak: 

  

 800 m 3,5 km 3,5 km 3,5 km 

Határidők Családi Gyerek Ifjúsági Felnőtt 

2015.09.30-ig 1.000 Ft 1.000 Ft 1.500 Ft 2.000 Ft 

2015.10.04-én, 

a helyszínen 

1.500 Ft 1.500 Ft 2.500 Ft 3.000 Ft 

Egyedi 

emblémázott póló 

+ 1.500 Ft + 1.500 Ft + 1.500 Ft + 1.500 Ft 

 

A kutyás futások nevezési díja megegyezik a normál futás díjaival. A 

helyszíni nevezésekhez emblémázott pólót csak korlátozott darabszámban 

tudunk biztosítani. 

 

Az előnevezés csak akkor érvényes, ha a nevezési díj megérkezett a szervező 

számlájára. A verseny rendezői szervezési okok miatt a résztvevők számát 

korlátozhatják. 

A megadott árak, bruttó árak és egy főre vonatkoznak. (ÁFA tartalom 21,26%) A  
fenti nevezési díjak a megadott határidőkig történő befizetés esetén 

érvényesek. Ha előre beneveztél, de csak a helyszínen fizetsz, akkor a helyszíni 
nevezési díjat kell kifizetned! 

A nevezési díj befizetéséről a versenyzők minden esetben számlát kapnak, 

amennyiben a számlázási név és cím eltérő, úgy  kérjük szíveskedjetek a nevezési 
lapon a számlázási adatokat előre feltüntetni. 

 

Helyszíni nevezés: 
Az előnevezési határidő (2015. szeptember 30-a) után már csak a helyszínen tudsz 

nevezni 2015. október 4-én 9.00-órától, korlátozott számban.  
Minden kategória helyszíni nevezése a rajtja előtt fél órával lezárul.  

 

Fizetés:  

Az előnevezési díj befizetése átutalással lehetséges a Veresegyházi Medveotthon 

10402991-00028767-00000002-es bankszámlájára. Az átutalásnál a 

közleményben a versenyzőnek meg kell adnia a nevét, a születési évét és a távot.  



Személyes előnevezés lehetséges készpénzfizetéssel a szervező által a 

www.medveotthon.hu oldalon közzétett helyszíneken és időpontokban, legkésőbb 

2015. szeptember 30-ig. 

A helyszíni nevezésnél csak készpénzzel lehetséges fizetni. 

 

A nevezési díj tartalmaz: 

 

 részvételt a versenyen 

 a kategóriának megfelelő színű karszalagot 

 frissítést a célban 

 orvosi felügyeletet 

 biztosított útvonalat 

 a versenyhez kapcsolódó egyéb programokat 

 oklevelet 

 

 

 

 

Egyéb szabályok 
 

•   A szintidő 30 perc. 
 

•   A versenyen központi időmérés nincs, de a kutyás futásnál, mivel a versenyzők 
nem egyszerre indulnak stopperes időmérés lesz. Eredménylista csak a 

díjazottakról készül. 
 

• A nevezéssel minden induló elfogadja a versenyszabályokat. Ezzel tudomásul 

veszik, 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. 

•   Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak! 

• A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen 

magatartást tanúsító versenyzők a versenyből  kizárásra kerülnek. 

• A versenyen kísérő autó, kerékpár használata kizárólag a szervezők részére 

megengedett. 

•  A verseny útvonalán görkorcsolyázni, kerékpározni, karszalag nélkül futni tilos. 

http://www.medveotthon.hu/


•  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 program és időpont változtatás 

jogát. 

•  A verseny 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 az online vagy papír alapú 

nevezési lapon, esetleg e-mailben, kérjük  bejelenteni a nevezéssel egy időben. 

•  A  verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül. 

• A nevezés megtörténte és a nevezési díj befizetése után a versenyen történő 

részvétel lemondására 2015. szeptember 30-ig van lehetőség a nevezési jog másik 

versenyzőnek történő átadásával. Nevezési díjat nem áll módunkban visszautalni. 

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

elfogadja a versenyszabályzat feltételeit. 

•  A nevezési lap (akár online, akár a helyszínen) 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. 

 

 


