Hajmeresztő Halmi Hajrá
(HA-HA-HA)
akadályfutás
időpont: 2018. július 7. szombat
táv:
I‐II. korcsoportnak kb. 1,3 km
III. korcsoportnak kb. 3,5 km
IV‐VII. korcsoportnak kb. 6,5 km
Helyszín, versenyközpont: Tököli Parkerdő
(GPS koordináták: 47°17'38"N 19°0'47.0"E)
nyitva tartás: 8:00‐15:00
Megközelíthetőség
gépjárművel
 51. sz. főút felől Szigethalom irányába, a taksonyi híd után rögtön balra, a Dunasor utcán
végig
 Csepel felől a szigethalmi Mű úton a taksonyi híd előtt jobbra, a Dunasor utcán végig
Parkolás a Dunasor utcán az út szélén, az erdészeti pihenőben és a környékbeli kis utcákban az
ott lakókra tekintettel. A helyszínre a parkolástól függően 400‐800 métert gyalogolva juthatnak
el.
tömegközlekedéssel
 H6‐os (ráckevei) hévvel Szigetszentmiklós‐Gyártelep megállónál kell átszállni a helyi Volán
696. számú járatára, amely Szigethalom Volán autóbusz állomásról indul 9:15‐kor. A Rubikon
utcai megállónál kell leszállni, innen kb. 400‐500 méter gyalogosan.
Kategóriák, korcsoportok:
kizárólag egyéni verseny, a verseny napján betöltött életkor szerint
I.
korcsoport 8‐9 év
II.
korcsoport 10‐11 év
III.
korcsoport 12‐14 év
IV.
korcsoport 15‐17 év
V.
korcsoport 18‐35 év
VI.
korcsoport 36‐44 év
VII.
korcsoport 45 év felett
Díjazás: a távot teljesítők érmet, ezenkívül minden korcsoport első három női és férfi versenyzője
kupát és ajándékcsomagot kap.
Verseny szervezője: Városi Szabadidőközpont ‐ Szigethalom
Társszervezők: Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete, Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete
Ez a rendezvény nem egy hagyományos futóverseny, inkább egy akadályverseny és egy terepfutás
keveréke, mely végig erdőben vezet. Az akadályok nem őrült nehezek, kellő felkészültség mellett
szinte mindenki számára teljesíthetők. Az I‐III. korcsoport koruknak megfelelő nehézségű pályán
futhat.
Nevezés:
Előzetesen online a www.vszk.eu oldalon 2018. július 2‐ig. A versenyen az I‐III. korcsoportokban 40‐
40 fő, a IV‐VII. korcsoportokban összesen 300 fő részvételére van lehetőség. Amennyiben elérjük
ezeket a létszámokat, lezárjuk a nevezést.
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A verseny helyszínén felállított versenyközpontban az I‐III. korcsoportban 8:30‐ig, a IV‐VII.
korcsoportban 11:00‐ig van lehetőség nevezni, amennyiben előzetesen nem telik be a limitált
létszám.
Fizetési lehetőségek:
Fizetési határidő: előnevezésnél 2018. július 2.
 Átutalással a Városi Szabadidőközpont bankszámlájára:
Raiffeisen Bank 12001008‐01336893‐00100008 (közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
Halmi Hajrá és a versenyző neve(i)).
 Személyesen befizetve Raiffeisen bankfiókban a fenti számlaszámra
(közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Halmi Hajrá és a versenyző neve(i)).
 Személyesen befizetve a Városi Szabadidőközpontban hétköznap 8:00 és 16:00 között.
A nevezés akkor válik érvényessé, ha a nevezési díj a nevezést követő 8 napon belül befizetésre
kerül. Aki nem egyenlíti ki a nevezési díjat, annak a nevezési szándéka törlésre kerül a nevezés
leadását követő 8. nap után. Ebben az esetben újabb nevezés leadása szükséges.
Figyelem! Ne felejtsd el, hogy azt a nevezési díjat kell fizetned, ami a befizetés napján érvényes!
A nevezési díj befizetéséről az indulók minden esetben számlát kapnak. Amennyiben a számlázási
név és cím eltér a jelentkezési lapon megadottól, azt a nevezési űrlap megfelelő részén kell
jelölnöd (számlázási adatok).
Nevezési díjak:
8-17 éves kor között
18 év felett
2018. február 15.- 2018. március 31.
2 000 Ft
3 000 Ft
2018. április 01.- 2018. május 31.
3 000 Ft
4 000 Ft
2018. június 01.- 2018. július 2.
4 000 Ft
5 000 Ft
helyszíni nevezés
7 000 Ft
8 000 Ft
A IV. korcsoporttól chippel mérjük az időt. A chip letéti díja 1 000 Ft, melyet a rajtcsomag
átvételekor kell kifizetni. A letéti díjat a verseny végén a chip és a rajtszám leadásakor visszaadjuk.
A Városi Szabadidőközpont adózás szempontjából alanyi ÁFA mentes.
A fenti nevezési díjak a megadott határidőkig történő befizetés esetén érvényesek.
A nevezési díj tartalmazza a Hajmeresztő Halmi Hajrá versenyzői részére:
‐ részvételt a versenyen
‐ egyedi emblémázott trikót vagy pólót
‐ frissítést
‐ orvosi szolgálatot
‐ biztosított útvonalat végig az erdőben
‐ IV. korcsoporttól chipes időmérést
‐ rajtcsomagot
‐ egy tál meleg ételt
‐ online képgalériát
‐ IV. korcsoporttól online eredménylistát
Rajt:
I-III. korcsoport (8‐14 év) 9:00‐tól 15 percenként, a korcsoportok külön futamokban (9:00, 9:15, 9:30)
Az I‐III. korcsoportban maximum 40 fő vehet részt. Ha online nevezéssel betelnek a futamok,
helyszíni nevezés már nem lehetséges.
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A gyerekek (I‐III. korcsoport) kizárólag önállóan, kísérő nélkül futhatják végig a távot. A szervezők a
pályát teljes hosszában felügyelik.
Szurkolás, fényképezés céljából szülők, kísérők a pálya szélén tartózkodhatnak úgy, hogy semmilyen
módon nem akadályozzák és nem veszélyeztetik a versenyzőket.
Az I‐III. korcsoport számára nincs időmérés, korcsoportonként és fiú/lány kategóriánként az első
három beérkezőt díjazzuk.
IV‐VII. korcsoport (15 év felett) 11:00‐tól 15 percenként 30 fős csoportokban.
A futamok indítása: 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15
A futamokat a nevezések sorrendjében töltjük fel.
Az online rajtlistát hetente frissítjük, ahol a versenyzők megtalálhatják, melyik futamba kerültek.
A versenyzőknek futamot cserélni csak egymás között lehetséges, használhatják erre a Hajmeresztő
Halmi Hajrá Facebook esemény oldalát. A cseréről a szervezőket minden esetben értesíteniük kell!
A versenyre késve érkezők és a helyszínen nevezettek az utolsó futamban indulhatnak, függetlenül az
előzetes futam besorolásuktól. A helyszínen a versenyzők már nem cserélhetnek futamot egymás
között.
Eredményhirdetés:
I‐III. korcsoportnak 10:30‐kor a versenyközpontban
IV‐VII. korcsoportnak kb. 15:00‐kor a versenyközpontban
Versenyszabályok:
‐ A nevezéssel minden induló (18 év alattiaknál a szülő, gondviselő) 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 egyéb káráért kártérítésre nem kötelezhetők.
‐ Kizárásra kerül az a versenyző, aki

nem teljesíti a verseny ‐ szervezők által kitűzött ‐ teljes távját, akadályait;

elhagyja a futóverseny útvonalát;

a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki;

verseny közben rajtszámát leveszi, letakarja, nem rendeltetésszerűen használja;

versenyen kívüli személy segítségét vagy bármely szállítóeszközt vesz igénybe;

nem nyújt segítséget veszélyhelyzetben;

a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsít;

szemetel, a természeti vagy épített környezetben kárt tesz.
‐ Étel és ital a versenyzők számára csak a kijelölt frissítő állomásokon engedélyezett.
‐ A versenyen kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos, kizárást von maga után.
‐ A versenyen kísérő autó, kerékpár használata kizárólag a szervezők részére megengedett.
- Kísérők, szurkolók csak akkor tartózkodhatnak az útvonalon, ha a versenyzőket semmilyen
módon nem akadályozzák és nem veszélyeztetik.
‐ A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi‐ és reklámtevékenység csak a rendezők
előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
‐ A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák,
a nevezést bármikor lezárják.

3

‐ A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a helyszín, az akadályok, a program és időpont
változtatásának 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 verseny az időjárási körülményektől függetlenül megrendezésre kerül.
‐ A nevezési díjat visszakövetelni nem lehet.
‐ Nevezést lemondani nem lehet, de másik versenyzőnek átadható. Ebben az esetben jelentkezzetek
az info@vszk.eu email címen, az eredetileg leadott és az indulni kívánó versenyző adataival.
‐ 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, illetve nevüket és születési
dátumukat a honlapon azonosítás céljából megjelentessék.
‐ A versenyzők saját maguk által történő korcsoport besorolásáért a szervezők nem vállalnak
felelősséget.
‐ A 18 év alatti versenyzők kizárólag aláírt szülői beleegyező nyilatkozat bemutatása után vehetnek
részt a versenyen, melyet a honlapról lehet letölteni.
‐ Amennyiben a versenyző nem tudja a helyszínen átvenni a nyereményét, annak postázását a
szervezők csak utánvéttel vállalják.
Egészségügyi és egyéb tudnivalók:
‐ Szükség esetén a mentőautót a versenyközpont közelében találod meg.
‐ Ha az útvonalon a mezőnyben valaki rosszul lesz, a legközelebbi akadály ellenőrének kell szólni, vagy
a frissítőállomáson kell jelezni, hogy hol történt a rosszullét.
‐ Regisztrációkor kötelező kitölteni a baleset esetén értesítendő részt, itt feltüntetheted azt is, ha
valamilyen gyógyszer hatása alatt vagy valamilyen egészségügyi körülmény fennállása mellett futsz,
hogy rosszullét esetén ezek segítségül szolgáljanak.
‐ Szúnyogok, kullancsok és egyéb vérszívók ellen védekezni erősen ajánlott!
‐ A verseny és az egész rendezvény területén tilos szemetelni, tüzet gyújtani!
‐ Dohányozni csak a kijelölt helyen lehetséges.
‐ A Rajt és Cél az erdő ugyanazon tisztásán lesz, ahol WC‐t, öltözési, mosdási lehetőséget és
csomagmegőrzést biztosítunk.
‐ A verseny területére kutyát bevinni tilos, ebekkel kizárólag pórázon, csak a versenyközpont
területén tartózkodhatnak.
‐ Büfében hideg italok és nasik kaphatók.
‐ Gyermekek részére külön játszórészt alakítunk ki.
A Versenyszabályzat 4 oldalból áll.
Információ: Városi Szabadidőközpont (2315 Szigethalom, Sport u. 4.)
Bognár Györgyi főszervező
tel: (24) 889 229, (70) 379 6356
e‐mail: info@vszk.eu
4

