
 

Versenyiroda Nyitvatartás- Versenyzők Regisztrációja- 7.30- 9.30 óráig 

-Technikai eligazítás – 9.45 óra 

- Letét- 9.00-től 15.00 óráig 

- Kezdés – 10.00 óra 

- Első versenyző becsült ideje - 120 perc 

- Utolsó versenyző becsült ideje - 300 perc 

- Nyertesek dekorációja – 15.00 óra körül 

- Büfé nyitvatartási ideje : 12.00- től 15.30- ig 

 

 

 

 

2 ANEMZETKÖZI 21KM -ES SAS HEGYI FUTÓVERSENY SZABÁLYAI-   USTROŃ, 

JASZOWIEC 

 

1.Az esemény célja 

 

• A hegyi futás népszerűsítése Lengyelországban 

• Beskid régió turisztikai adottságainak promóciója 

• Ustroń megye valamint Beskid Śląski régió turisztikai adottságainak promóciója 

• Az egészséges életmód, a fizikai aktivitás, ezen belül a futás mozgásformájának népszerűsítése. 

•  

 

2. Szervező 

 

• OW Kolejarz Best For You 

• „Jaszowiec” Egyesület 

• Ustroń Promóciós és Fejleszési Egyesület 

• Ustroń Városa 

 

3. A verseny helyszíne és ideje 

 

20.10.2018 (szombat). 43-450 Ustroń Jaszowiec, Stroma utca 2, OW Kolejarz Best For You 

 

Kezdés.10.00: a versenyiroda az esemény napján7.30-tól tart nyitva 

 

Versenyiroda OW Kolejarz Best For You, Stroma utca 2, Ustroń Jaszowiec 

 

4. Útvonal és távolság 

 

Futás típusa:  angolszász 



Útvonal hoossza: kb.22 km, emelkedés 1100m 

A pontos útitervet külön tesszük közzé 

Az útvonal jelölve lesz a földön szalagok, táblák és címkék segyítségével 

A résztvevők a kezdés előtt kötelesek megismerni az útvnaltervet, a futás során kizárólag a 

kijelölt útvonalon haladhatnak betartva a szervező által előírt szabályokat. A verseny közúti 

forgalomtól nem elzártan kerül megrendezésre. A versenyzőknek a futás során különösen 

gondosan kell eljárnia, szem előtt tartva azt a lehetőséget, hogy járművek kerülhetnek az útjukba 

egyes területeken, erdei utakon, vagy épületek mellett. A rendezők mindent megtesznek, hogy 

biztosítsa a megfelelő információt a futásról az autósok és a helyi lakosok számára. 

 

 

5. Verseny program 

 

• Versenyiroda Nyitvatartás -Versenyzők Regisztrációja-7.30- 9.30-ig 

• Technikai eligazítás – 9.45 óra 

• Letét- 9.00-től 15.00 óráig 

• Kezdés – 10.00 óra 

• Első versenyző becsült ideje - 120 perc 

• Utolsó versenyző becsült ideje - 300 perc 

• Nyertesek dekorációja – 15.00 óra körül 

• Büfé nyitvatartási ideje : 12.00- től 15.30- ig 

 

6. Mérés és időkorlátok 

 

Az idő elektronikus rendszer segítségével kerül mérésre.  

A szervező az időkorlátot 5 órában határozza meg.  

Azok a versenyzők, akik nem teljesítik a távot a meghatározott időn belül, kénytelenek elhagyni a 

verseny útvonalát.A szervező nem vállal felelősséget a résztvevőkért a megadott időponton túl. 

 

 

7. Étkezési pontok és ellenőrzőpontok 

 

Étkezési pontok Orlova-ban (körülbelül 11 km), és a célban találhatóak. 

A versenyzők számára itt elérhetőek lesznek az alábbi ételek: 

Orłowa – víz, gyümölcsök, sütemény, izotóniás italok és energiaszeletek 

Cél - víz, gyümölcsök, sütemény, meleg étel 

Továbbá egy kb. 6 kilométerenkéntlesz elérhető víz a versenyzők számára.  

Az útvonal egy pontján lesz ellenőrző pont, ahol a bíró regisztrálja az elhaladó versenyzőket.  

 

 

 

 

 



8. Helyezések 

 

A futás értékelésére nyíltan kerül sor, női és férfikategóriában az 5 helyezésig. 

Ezen kívül kiválasztásra kerül Ustroń megye legjobb futója is.  

 

9. A versenyzők felszerelése 

 

Minden versenyző köteles rendelkezni az alábbiakkal: 

 

• Tartósan rögzített rajtszám jól látható helyen (elöl) 

• Működő, feltöltött mobiltelefon a szervezők telefonszámával elmentve 

• NRC fólia 

• Időjárási viszonyokhoz igazított ruházat 

 

10. Részvétel és Jelentkezés 

 

A játékosok egyenként versenyeznek. A versenyzőnek 2018.10.20-ig be kell töltenie a 18 

életévét. Kiskorú versenyző esetén a szülők vagy a törvényes gyám írásbeli beleegyezése 

szükséges. A versenyzők a regisztráció során nyilatkozniuk kell arról, hogy saját felelősségükre 

vesznek részt a versenyen, és nincsenek olyan orvosi nyilatkozat birtokában, mely nem javasolja 

számukra a hegyi futást. Minden versenyző ellenőrzésre kerül a Verenyirodában.  Minden 

indulónak ki kell fizetnie az árlistában szereplő nevezési díjat, és a rajtszámát fel kell tűznie a 

pólójára (az első oldalra).  

Játékosnak rendelkeznie kell az ellenőrzés során személyazonosítási dokumentummal vagy a 

törvényes gyám nyilatkozatával. Minden versenyző köteles megismerni az alábbi Szabályzatot. A 

szervező fenntartja magának a jogot, hogy visszahívja azt a versenyzőt a pályáról (és ezzel 

kizárja), amennyiben nem mutat aktivitást az ellenőrzési ponton.   

 

11. Jelentkezés és Regisztráció 

 

A Futás részvételéhez ki kiell tölteni a Regisztrációs Űrlapot. A Regisztráció elektronikus 

formában történik az alábbi weboldalon:  
https://dostartu.pl/orlowa-trail-v2098.pl.html 

az elektronikus jelentkezés határideje 2018.10.14., lehetőség van továbbá személyes jelentkezésre 

a veresnyirodában 2018.10.20-ig 2018 (OW Kolejarz utca. Stroma 2, 43-450 Ustroń) 8.00-tól 

9.30-ig. 

 

 

12. Nevezési díja 

 

A versenyen való részvétel nevezési díja: 

 

50zł – fizetési határidő 2018.10.14.a verenyirodában (készpénzes fizetéssel) 

 

Illetve nevezési díjat banki átutalással is lehet fizetni az alábbi megjegyzéssel: 

Fizetés címe: Orłowa + vezetéknév, keresztnév 

A szervező nem adja vissza a díjat azoknak, akik nem fejezik be a versenyt, vagy nem vesznek 

https://dostartu.pl/orlowa-trail-v2098.pl.html


részt a versenyen. A befizetett díj nem visszatéríthető.A szervező fenntartja a jogot, hogy 

megvonja az ellátást azoktól a versenyzőktől, akik október 14. után fizetik be a díjat.  

Abban az esetben, amennyiben a regisztrációs díj összege nem elegendő (pl. a szabályzatban 

meghatározott határidőn túli fizetés esetén) versenyző köteles kifizetni a különbséget aggid az 

összegig, amelyet be kellett volna fizetnie a megadott időpontig. 

 

A regisztrációs díj kifizetésének igazolása a versenyző rajtszámának megjelenése a versenyző 

nevemellett az alábbi listán 
https://dostartu.pl/orlowa-trail-v2098.pl.html 

a kifizetés után legkésőbb 7 napon belül. 

 

A szervező nem vállalja a felelősséget a jelentkezés elvesztése esetén amennyiben az a bank vagy 

a posta hibájából történik.  

A szervező nem bocsát ki számlát / nyugtát a részvételi díj befizetéséről.  

 

13. Szolgáltatások 

 

Minden regisztrált Versenyző megkapja az alább felsorolt szolgáltatásokat: 

• Rajtszám 

• Orvosi ellátás 

• Elektronikus időmérés 

• Kitáblázott útvonal 

• Regeneráló italok és ételek a célban 

• Emlék medál 

• Trófea és díj a nyerteseknek 

• Öltöző 

• Technikai személyzet 

• Jó szórakozás és nagyszerű atmoszféra 

• További előnyök a szponzoroktól 

 

 

14. Eredmények és díjak 

 

• Az első helyezett az általános női és férfikategóriában–kupa 

• Díjak a szponzoroktól 

• Az eredmények az interneten is elérhetőeklesznek 24 órával az esemény után 

 

 

15. Záró rendelkezések 

 

• A résztvevők kötelesek betartani minden, a versenyre vonatkozó előírást és szabályozást, különös 

tekintettel a tisztességes játékra és a jelen szabályzatban leírtakra.  

• Az a játékos amelyik lerövidíti az útvonalat, kizárásra kerül 

• Ha egy játékos visszalép a verseny során haladéktalanul tájékoztatnia kell a szervezőket. Azok, 

akik nem jelentik be a visszalépést állniuk kell egy esetleges kutatási akció költségeit.  

• Öltöző – a versenyzők kapnak egy számot, mely segítségével elhelyezhetik a dolgaikat az arra 

https://dostartu.pl/orlowa-trail-v2098.pl.html


kijelölt helyen. Ez kizárólag a rajtszám megszerzése után lehetséges. A rajtszám elvesztése esetén 

a szervező nem vonható felelősségre azért, ha az egy másik személy felhasználja. Az 

értéktárgyakat és dokumentumokat cask saját felelősségre lehet leadni.  

• A Szervező nem nyújt életbiztosítást, egészségügyi vagy polgári felelősség biztosítást betegség, 

baleset, sérülés, vagy haláleset tekintetében, illetve a Futás során felmerülő bármilyen 

veszteségért vagy kárért sem. 

• A szervező fenntartja a jogot, hogy engedélyezze az orvosoknak és egészségügyi 

szakdolgozóknak, hogy orvosi elsősegélyt illetve egyéb gyógyászati eljárásokat nyújtson a 

helyszínen, beleértve a sérültbiztonságos helyre szállítását. 

• Az orvosok részvétele a rendezvényen végleges és visszavonhatatlan döntés. 

• A rajtszám nélül célba érő futó nem lesz értékelve. 

• A szervező fenntarja a Szabályzat módosításának lehetőségét.A Szabályzat kötelző és 

véglegesformája a Szervezőtől függ. A változásokról a Futás honlapján lehet tájékozódni. 

• A Szervező fenntartja magának a jogot az útvonal megváltoztatására, lerövidíteni vagy tötölni a 

versenytkedvezőtlen időjárás vagy egyéb olyan külső tényezők esetén, amelyek veszélyeztethetik 

a résztvevőkbiztonságát, ez esetben visszatéríti a belépési díjat. 

• A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy kereskedelmi információs és marketing 

anyagokat küldjön a Futás résztvevőinek, a szponzorok és partnerek népszerűsítése, valamint 

igény-felmérések végzése céljából. 

• A szervezők, valamint a társult szervezetek fenntartjáka jogot arra, hogy minden résztvevővel 

interjút készítsenek, fényképeket és / vagy a felvételt készítsenek róluk, felhasználják a nevüket 

és a róluk készült képi- vagy hanganyagokat promóciós célból az interneten, a rádióban, a 

televízióban valamint egyéb kereskedelmi célból, azok módosításával együtt. 

• A szervezők, valamint a társult szervezetek fenntartják a jogot arra, hogy ingyen felhasználják a 

versenyen készült interjúkat, képeket, videófelvételeket és egyéb anyagokat. A résztvevőkről 

készült felvételeket ingyenesen el lehet helyezni katalógusokban és a médiában: televízióban, 

rádióban, újságokban, magazinokban, weboldalakon reklám és promóciós célból. A résztvevők 

kijelentik, hogy a Szervezőnem kötelezhető semmilyen díjkifizetésére a felvételek után és 

korlátlan felhasználással rendelkezik az OWKolejarz Best For You rendezvényeivel kapcsolatos 

promóciókban való használatra. 

• A Szabályzatáltal nem szabályozott kérdésekben azSzervező.12dönt. További információk a 

versenyről az alábbi honlapon találhatóakhttps://www.facebook.com/KolejarzBestForYou/ 

 


