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VERSENYSZABÁLYZAT 

A nevezéssel és a rajtszám átvételével minden versenyző egyben kijelenti/tudomásul veszi, 

hogy 

 kijelenti, hogy a versenykiírást és a versenyszabályzatot megismerte és elfogadta. 

 kijelenti, hogy a versenyen saját felelősségére vesz részt. 

 kijelenti, hogy a nevezéskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok 

tárolásához és a rendezvényen való felhasználásához hozzájárul, az általa megadott 

címre, telefonszámra a szervezőiroda küldhet hírlevelet és szöveges üzenetet. 

 kijelenti, hogy egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét 

akadályozza, a választott távra felkészült. 

 elfogadja, hogy az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny távját, rajtszám vagy 

váltóbot nélkül fut, az kizárásra kerül. 

 hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet, 

melyek a rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban 

ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek. 

 elfogadja, hogy nevezése csak a nevezési díj megfizetését követően válik érvényessé 

és, hogy a nevezési díj határidejének betartása a versenyző felelőssége. 
 elfogadja, hogy a nevezés visszavonása esetén a nevezési díjat nem áll módunkban 

visszafizetni. Amennyiben a versenytől való távolmaradásnak igazolhatóan egészségügyi okai 

voltak, a nevező kérésére, a befizetett díj, egy másik NSV-BBU versenyre történő nevezéskor 

jóváírható. A nevezés visszavonását (lemondását) kizárólag írásban tudjuk elfogadni az 

info@bbu.hu e-mail címre a megadott határidőig. 

 elfogadja, hogy a nevezés átírása csak azonos távra, az online nevezési időszak végéig, azaz 

2021. október 19. éjfélig lehetséges 1000 Ft külön eljárási díj megfizetése mellett. Erre 

vonatkozó kérelmeket kizárólag írásban tudunk elfogadni az info@bbu.hu e-mail címre. 

 elfogadja, hogy az elkerített rajt-cél területre kizárólag rajtszámmal rendelkező futók 

léphetnek be. 

 elfogadja, hogy a futóversenyen chipes időmérés zajlik, ahol nettó időt mérünk. 

 elfogadja, hogy a szintidők: 

o Rövidtáv (2 km): 20 perc 

o Középtáv (11,5 km): 1 óra 20 perc 

o Egyéni és váltó félmaraton: (21,1 km): 2 óra 30 perc 

 Félmaraton váltóban történő nevezés esetén a következő szabályokat elfogadja és betartja 

o A váltóban minimum 2 fő és maximum 3 fő nevezhető egy csapatba 

o A váltóbotot a verseny végén a versenybíróknak leadja! 

o A váltó tagjai egyéni kategóriában is értékelésre kerülhetnek, amennyiben érvényes 

nevezéssel rendelkeznek az egyéni kategóriában is 

 Átnevezés másik távra: 

o Nagyobb távra: A befizetett nevezéssel rendelkezők abban az esetben, ha kisebb távról 

nagyobbra váltanak, a különbözet befizetése ellenében megtehetik ezt. 

o Kisebb távra: Befizetett nevezési díj esetén kisebb távra való átnevezésre csak a már 

befizetett áron van lehetőség, a különbözet visszafizetése nem teljesíthető. 



 fogyatékossággal élők saját felelősségükre indulhatnak a versenyen a kedvezményes részvételi 

díj megfizetése ellenében. 

 részvételre jogosultak azok a futók, akik a nevezésre megszabott határidőig jelentkeznek, a 

versenyszabályokat elfogadják, egészségi állapotuk lehetővé teszi a versenyen való indulást. A 

verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz! 14 év alatti indulóknak aláírt szülői felelősségvállalási 

nyilatkozat kitöltése és leadása szükséges! 

 elfogadja, hogy ha a versenyt természeti katasztrófa, vis maior helyzet vagy bármely a 

versennyel összefüggésben felmerülő technikai probléma miatt nem lehet megrendezni, a 

szervezők a nevezők részére a nevezési díjat nem fizetik vissza. A szervezők fenntartják a 

program vagy a helyszín megváltoztatásának, illetve a pálya módosításának jogát.  

 elfogadja, hogy a kiadott versenyzői rajtszámot a teljes verseny során elől- lehetőleg 

mellrészen- köteles viselni, elhelyezni. A rajtszámot sem kisebbíteni, sem bizonyos 

részeit letakarni, vagy azon semmilyen más feliratot, emblémát elhelyezni tilos. A 

rajtszám elhelyezésénél külön ügyelni kell arra, hogy a hátoldalon elhelyezett chip ne 

sérüljön, rögzítő biztosítótűvel ne sértsék meg. 

 elfogadja, hogy a versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel, 

kutyával, rajtszám nélkül futni, futás közben bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót 

egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni tilos és, hogy ezek megszegése 

esetén azonnal kizárhatják, és a versenypályáról eltávolíthatják. 

 elfogadja, hogy minden versenyző csak a versenykiírásban megjelölt kategóriában 

kerülhet értékelésre! 

 a verseny teljes helyszínén bármilyen reklám tevékenység csak a Nagy 

Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. előzetes engedélyével, egyeztetett formában és 

módon végezhető! 

 elfogadja, hogy a korhatárokat betartja, az egyéni félmaratonra a nevezési korhatár: 

betöltött 11 év, 14 év alatt minden esetben írásos szülői nyilatkozat szükséges az 

induláshoz. 

 elfogadja, hogy a szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a 

nevezést bármikor lezárja. 

 elfogadja, hogy a szervezők értékmegőrzést nem vállalnak. 

 


