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VERSENY PROGRAM 
– 
2016.december 03. 
szombat

Időpont Esemény Helyszín
07.00 Helyszín parkolók 

megnyitása 
Veronika –rét , 
Kékestető

07:30
08:45

                                      

Regisztráció megnyitása
Magyar, Székely 
himnusz
 

Veronika – rét
Veronika – rét

09:00 1. futam Start terület 
09:15 2. futam Start terület 
09:30 3. futam Start terület 
09:45 4. futam Start terület 
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15

14:00
15:00

5. futam
6. futam
7. futam
8. futam
9. futam
10. futam
11. futam
12. futam
13. futam
14. futam
  
Kihívások
Eredményhirdetés

Start terület 
Start terület
Start terület
Start terület
Start terület
Start terület
Start terület
Start terület
Start terület
Start terület

Kékestető
Kékestető

Eredményhirdetés, 
díjátadó

Start terület

15:30           Hütte party Kékestető

VERSENY ELŐTTI TEENDŐK – KÉRJÜK, OLVASD EL! 
Kövesd az alábbi útmutatót, a verseny napján történő gyors regisztráció érdekében! 

1. Tekintsd meg a weboldalunkat, www.hunfoglalas.com. 
2. Görgess le a főoldal aljára. Tanulmányozd át aFooterben találhatóÁSZF-t, Adatvédelmi Nyilatkozatot, illetve a 
Balesetbiztosítási tájékoztatót.A versenyen való indulással kijelented, hogy megismerted és elfogadod őket. 
3. A lap alján, a footerben szintén megtalálható a Felelősségi Nyilatkozat. Nyomtasd ki a Felelősségi nyilatkozatot
4. Töltsd ki a Felelősségi nyilatkozatot a szükséges összes adattal, írd alá és vidd magaddal az érvényes személyi 
igazolványoddal együtt. 
7. A REGISZTRÁCIÓNÁL MINDEN VERSENYZŐNEK ALÁ KELL ÍRNIA A FELELŐSSÉGI NYILATKOZATOT ÉS 
BE KELL MUTATNI AZ ÉRVÉNYES SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT! 

VERSENYNAP – A REGISZTRÁCIÓ MENETE 
Megjegyzés: a versenynapon is van lehetőség helyszíni nevezésre, az ára 8990.- Ft, 
Minden indulónak be kell regisztrálnia, a futambeosztás a helyszínen történik. 
Mindenkinek abban futamban kell indulnia, amelyhez hozzá van rendelve.

Szombat: Regisztráció 
NYITÁS 07:30-kor, zárás 11:00 kor. 
A regisztráció a Veronika – Réten (sípálya alján ). A futamregisztráció a futam 
indulása előtt 20 perccel befejeződik. pl. 10:00 futam regisztrációja 09:40-kor. 

1. LÉPÉS:
Az aláírt Felelősségi nyilatkozattal és a személyi igazolványoddal a kezedben menj a 
REGISZTRÁCIÓHOZ. Értelemszerűen a rajtszámot a regisztrációkor tudod ráírni a 
Felelősségi nyilatkozatra. 
A nyilatkozatot  alárovással is be kell fejezni !

2. LÉPÉS:
A résztvevők bemutatják és átadják a Felelősségi nyilatkozatot az Önkéntes kollégának, 
mely kötelező. 
A nyilatkozatot és a személyi igazolványt ellenőrzik, majd átadják a rajtszámot !



3. LÉPÉS: 
Amit kapni fogsz, és amiket fel kell venned:
A mikulás sapka a rajtszám , amelyet kötelező viselned ! 
A sapka és rajtszám nélkül nem vehetsz részt a versenyen !
A rajtszámod elől helyezkedjen el !

6. LÉPÉS: BEMELEGÍTÉS. Erősen ajánljuk, hogy melegíts be megfelelően! 
Az első futam 09:00 órakor indul, minden hullámban 25 résztvevő rajtol el 15 percenként. A regisztrált
futamodban KELL rajtolnod, arra kérünk, hogy érkezz meg időben a rajt területre! 
Ha eltérő időben indulsz, mint amelyik futamba regisztráltál, nem fogjuk tudni rögzíteni a 
helyes időt.

PÁLYA LEÍRÁS 
A Kékesi pálya 2,5km+ hosszú, és több, mint 12 akadály található rajta. Jól látható szalagok és nyilak jelölik a 
pályát, a rendezők segítenek a tájékozódásban. A legtöbb versenyzőnek 1 – 1,5 órába fog telni a teljesítése. Ha 
nem tudsz teljesíteni egy akadályt, a büntetés 20 db Árpee (a facebbok oldalon megtalálod )), amit 
mindenkinek meg kell csinálnia, kortól és nemtől függetlenül! 
Frissítő állomások: Nincs étel vagy ital beszerzési lehetőség a pályán. Minden versenyzőnek rendelkeznie kell 
elegendő vízzel és táplálékkal, amely a verseny sikeres teljesítéséhez szükséges! Ajánljuk, hogy hozz magaddal 
ivótasakot, és a megfelelő energiaellátáshoz szükséges ételt-italt. Üveg palackok használata nem engedélyezett a 
pályán. Tiszteld a természetet, és pályát. A szemetelés azonnal kizárást von maga után!

DÍJAK 
A díjátadó ünnepség 15:00-kor lesz. A legjobb versenyzők ( 1. – 3. hely ) összesített kategóriában szponzori 
ajándékokat kapnak. 

ÓVÁS 
Óvást a helyezésekkel kapcsolatban legkésőbb 1 órával a díjátadás előtti időpontig lehet benyújtani a 
főszervezőnek(verseny igazgatónak). - Az óvás díja 30 EUR/10 000 Ft. Amennyiben az óvás indokolt, a díjat 
visszatérítjük. 

INGYENES VERSENY FOTÓK! 
Az Önkéntes Fotósaink által készített képek a Facebookoldalunkon lesznek láthatók. A hivatalos videót Youtube 
csatornánkon láthatod majd. 

KIHÍVÁSOK 
FOLYAMATBAN - szponzori ajándékok várnak!

HOGYAN JUTSZ EL A VERSENY HELYSZÍNÉRE? 
a Regisztráció és a Start a veronika réten a sípálya alján található!

https://www.google.hu/maps/@47.8723768,19.985109,299m/data=!3m1!1e3

PARKOLÁS 
- A fő parkoló helyek a Fesztiválterülethez közel, 100 m-en belül lesznek. 
- Kövesd az önkéntesek útmutatását! 
- A parkolás ára 1.000 HUF, vagy 3 EUR. 
- Hozz egy hátizsákot és egy váltás ruhát, valamint minden mást, amire szükséged lehet a helyszínen. 
- Kérjük, hogy ne hagyj semmit szem előtt az autódban! A rendezők nem vállalnak felelősséget a 
parkoló autókból 
eltulajdonított tárgyakért! 

Öltöző :
KÉKESTETŐ – SÍHÁZ TERÜLETE

Tisztálkodás : 

A MÁTRAHÁZI EDZŐTÁBOR TERÜLETE : 
1000 FT.- / FŐ  ( tusolás , jazuzzi, szauna )

http://mnsk.hu/letesitmeny/matrahazai-edzotabor/

tel : 

Mátraházi Edzőtábor
A-B épület (főépület): 3233 Mátraháza, Kékes-alja út 3.

https://www.google.hu/maps/@47.8723768,19.985109,299m/data=!3m1!1e3
http://mnsk.hu/letesitmeny/matrahazai-edzotabor/


C épület: 3233 Mátraháza, Erdészház utca 2.

tel: +36 37 889 120

NÉZŐK 
- A nézők számára ingyenes a verseny látogatása, megtekintése. 
- A nézők használhatják a kameráikat, azonban be kell tartaniuk a rájuk vonatkozó figyelmeztetéseket és az 
esetleges korlátozásokat. 
- Étel is ital vásárlásra lesz lehetőség a helyszínen – hozz magaddal készpénzt! 

FELSZERELÉS ÉS RUHÁZAT 
Minden résztvevő arra kérünk, hogy hozzon magával egy teljes váltás ruhát és cipőt a verseny utánra. A nagyobb 
komfort érdekében a versenyzők kerüljék a pamut ruhadarabok viselését, célszerűbb technikai jellegű ruházat 
viselése. 

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
- Igyál sok vizet a verseny előtt! 
- Aludj eleget, hogy a versenyre kipihenten érkezz! 

IDŐJÁRÁS, TERMÉSZETI KATASZTRÓFA
A HUNfoglalás szervezői Fenntartják a jogot, hogy eltávolítson egyes akadályokat, a pálya bizonyos részeit 
módosítsa, vagy törölje az eseményt, ezáltal biztosítsa a versenyzők és a rendezők biztonságát. 

BIZTOSÍTÁS 
Minden futó a saját kockázatára indul és mindenki számára kötelező balesetbiztosítást kötni az on-line regisztráció 
során, vagy a helyszíni regisztrációkor. A biztosítás megkötése kötelező. A biztosítási szerződést weboldalunkon 
olvashatod. Minden sérült futó kérhet orvosi egységet, aki rendelkezik baleset biztosítással. A rendező nem vállal 
felelősséget semmilyen anyagi kárért, vagy sérülésért. Minden futó köteles elhozni az egészségbiztosítási 
kártyáját. Javasoljuk, hogy az esemény előtt vizsgáltasd át magad! 

EREDMÉNYEK RÉSZLETEI 
A férfi és női első 3 helyezett a helyszínen kerül ismertetésre. Az eredmények néhány napon belül a weboldalunkon
lesznek közzétéve. 

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK 
- Amennyiben bármilyen kérdésed van, írj az alábbi e-mail címre: info@hunfoglalas.com e-mailcímre. 

A HUNfoglalás csapata

mailto:info@hunfoglalas.com

