HEVIZIBIVALY
evezés, futás, full 'biogázzal' | 2021. november 27. | Hévíz-patak oda-vissza

KÉSZÜLJ, MERT IDÉN TE IS BIVALYERŐRE KAPSZ!
Kevés a szabadtéri sportverseny télen? Új kihívásokat keresel, vagy csak próbára tennéd
magad? Először kerül megrendezésre a Hévíz Patakon és a partján a HEVIZIBIVALY Duatlon. 10
km evezés és 10 km futás a novemberi hóesésben. Nevezz a HEVIZIBIVALY Duatlon versenyre
egyénileg vagy csapattal, és mutasd meg magadnak és másoknak: mire vagy képes!
A verseny szervezői között szerepel a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft., a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, a Vadlán Ultra Terep csapata, a Vidra Vízitúra csapata és a Hévízi Tófürdő.

VERSENYKIÍRÁS
HOL ÉS MIKOR?
A versenyre 2021. november 27-én reggel 8:00 és 17:00 között kerül sor a Hévíz-patakon,
valamint a patak melletti töltésen.
A versenyzők a Hévízi-tó déli kifolyójánál lévő zsilip után teszik a meleg vízre eszközeiket
(amiket a szervezőktől is tudnak bérelni), melyekkel a fenékpusztai kiszállóig eveznek.
Fenékpusztán a kiszálló utáni depóban lesz lehetőség frissítőre, átöltözésre, majd a patak
melletti töltésen kell visszafutni Hévízre. Az táv vízen és szárazföldön is 10 km, tehát oda-vissza
20 km.
•
•
•
•
•

Létszám limitált: maximum 250 fő
Rajt: 9:00 órától: a Hévízi-tó déli kifolyójánál lévő zsilipnél kajak, kenu, SUP
beszállóhely ITT
Evezés-futás sportág váltó pont, hajókiszálló: Fenékpuszta 76-os sz. út előtti
kiszállópont ITT
Befutó: Hévízi Tófürdő strand terület, ahová a rendezvény ideje alatt versenyzők,
kísérők és szurkolók jegyvásárlás nélkül be tudnak jönni ITT
ZÖLD program: A rendezvényen fontos a környezeti fenntarthatóság, ennek
érdekében igyekeznek a leginkább zero vaste megoldásokat alkalmazni.

A PROGRAM IDŐPONTJAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevezés lezárása: 2021. november 19. 24:00
Regisztrációs díjak befizetése, a számla kiállításától számított 48 óra, de legfeljebb
2021. november 21. 24:00
2021. november 22. résztvevők számára hírlevél megküldése a szakaszos indulási
időpontokkal, rajtsorszámmal és a parkolásra jogosító behajtási engedéllyel
2021. november 25-26. 9:00 - 17:00 a Hévízi Tourinform Irodában (Rákóczi u. 2.)
lehetőség lesz az előzetes rajtcsomag átvételére
2021. november 27. 8:00 - 11:00 szakaszos időbeosztásban rajtcsomag átvétel a
Regisztrációs zónában
2021. november 27. 9:00 - 12:00 szakaszos versenyindítás a Hévíz-patakon a zsilip
után, a Rajtzónában
2021. november 27. 14:00 - az evezős verseny limitideje a fenéki kiszállónál
2021. november 27. 14:30 - az utolsó futás indítás Fenékpusztánál a Váltó depóból
2021. november 27. 16:00 - a futás limitideje a Célzónába
2021. november 27. 16:00 - ünnepélyes eredményhirdetés a Célzónában

MIT KELL TUDNI A TÁVRÓL VÍZEN ÉS SZÁRAZFÖLDÖN?
A Hévíz-patak: sekély, 0,8-2,5 méter mély medrű patak, melyben hazai és trópusi vízinövények
élnek. Szélessége változó. Vize a zsilipnél meleg, Fenékpuszta felé haladva egyre hidegebb, téli
időszakban párolog. Folyása egyenletes, lassú, örvények nincsenek. Az útvonalon 4
alkalommal műtárgyak alatt kell átevezni, átsiklani. Partja alkalmas több helyen is a kikötésre.
A hajók vízretételében és a hajók kivételében szakemberek segítenek. A vízen megtett táv
nagyjából 10 km.
A patak melletti töltés: karbantartott, sík, kavicsos, murvás, füves terep, elhanyagolható
szintkülönbséggel. Az útvonal egy helyen keresztezi a 75-ös számú főútvonalat, amin szakaszos
átengedéssel biztosítják az átfutást. Az útvonal kijelölt, elágazási lehetőség nincs. Hévízre
visszaérve a töltés után az Ady utcán kell átfutni (itt gyalogátkelőhely van, biztosítással), majd
a Hévízi Tófürdő területére kell befutni, ahol kordonozott útvonalon a standterületen lesz a
befutó. A futva megtett táv nagyjából 10 km.

DÍJAK ÉS DÍJAZÁSI KATEGÓRIÁK:
Az alábbi kategóriákban osztunk díjakat:
•
•
•

Egyéni nő versenyző - első, második, harmadik helyezett
Egyéni férfi versenyző - első, második, harmadik helyezett
Csapat - első, második, harmadik helyezett

A csapatok minden tagjának teljesítenie kell a teljes útvonalat. A csapat egy időmérésre
alkalmas dugókát kap, így értelemszerűen egyszerre kell beérkezniük a célba. A csapatok
számára a szervezők tudnak biztosítani kenukat. Minden nevező, aki limitidőn belül teljesíti a
távot, befutóérmet kap a célban, továbbá a díjazottak értékes nyereményekkel gazdagodnak.
Díjak az egyéni női kategóriában:
• Hotel Európa Fit**** - páros wellness pihenés félpanzióval
• Hotel Spa Hévíz**** - páros wellness pihenés félpanzióval
• Korona Étterem és Panzió - páros pihenés reggelivel
Díjak az egyéni férfi kategóriában:
• Ensana Thermal Hotel Hévíz - páros wellness pihenés félpanzióval
• Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz**** - páros wellness pihenés félpanzióval
• Hotel Sante - páros pihenés reggelivel
Díjak csapat kategóriában:
• Bobo Fun Park Adrenalin Aréna belépőjegyek + 3 fős Ensana Thermal Hotel Hévíz
fürdőbelépő + 3 fős ebédmeghívás a Palace Hotel Hévíz**** éttermébe
• NaturMed Hotel Carbona**** - Wellness Brunch 3 fő részére
• Bonvital Wellness & Gastro Hotel Hévíz**** - Day Spa belépő 3 fő részére

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK ÉS ÁRAK
•
•
•
•
•

Egyéni nevezés saját eszközzel - 7.500 HUF
2 fős csapat nevezés saját eszközzel - 10.000 HUF
2 fős csapat nevezés kenubérléssel - 16.000 HUF
3 fős csapat nevezés saját eszközzel - 15.000 HUF
3 fős csapat nevezés kenubérléssel - 21.000 HUF

A csapatok nemenkénti eloszlása nincs szabályozva. A versenyben a csapattagok együtt
indulnak és együtt kell, hogy beérkezzenek a célba. A csapat minden tagjának kötelező a teljes
szakaszt teljesítenie. A csapattagok egy eszközt használnak.
Azok számára, akiknek a kenut a szervező biztosítja, minden kenu a verseny indulási
helyszínén, rajtszámozással a szervező által elő lesz készítve.
Azok, akik saját eszközzel érkeznek a versenyre, a versenyt megelőző körlevélben megkapják
az indulási időpontot és a vízi eszközök helyszínre szállításának módját és időpontját. Az ő
esetükben a rajtsorszámok hajóra helyezése a rajtzónában történik meg.

KI NEVEZHET?
A versenyre bárki nevezhet, aki:
•
•
•
•
•
•
•

elmúlt 18 éves
tud úszni
a megadott határidőig elküldi nevezését és befizeti a nevezési díjat
betartja a tisztességes és sportszerű versenyszabályokat
a rajtcsomag átvételekor kitölti és aláírásával hitelesíti a felelősségvállalási
nyilatkozatot
rendelkezik saját, versenyre alkalmas vízi eszközzel (kenu, kajak, SUP) vagy a
szervezőtől kenut bérel
a versenyen önállóan nem nevezhet, de részt vehet 14. életévét betöltött gyermek,
amennyiben a versenyen saját szülővel együtt, csapatban versenyeznek és egy
kajakban vagy kenuban eveznek. Továbbá a kenuban/kajakban maximum egy 14-18 év
közötti gyermek tartózkodhat. A versenyben tehát olyan 3 fős csapat nem vehet részt,
ahol egy szülő két kiskorú gyermekkel együtt versenyez.

A versenyen nem indulhat, illetve a versenyből a helyszínen is kizárható az a személy, aki:
•
•
•
•
•
•
•

nem töltötte be 18. életévét, vagy betöltötte a 14. életévét de nem vesz részt vele
együtt legalább az egyik szülő a versenyben
nem tud úszni
nem rendelkezik mentőmellénnyel és azt nem rendeltetés szerűén használja az
evezéses szakaszon (bekapcsolt állapotban)
ittas állapotú vagy más tudatmódosító szer hatása alatt áll
nem tartja be a sportszerű viselkedés szabályait
mások testi épségét viselkedésével veszélyezteti
rongálja a természetvédelmi terület értékeit

NEVEZÉS ÉS NEVEZÉSI DÍJ FIZETÉSÉNEK MÓDJAI
Nevezni 2021. november 19. 24.00 óráig lehetséges. Egyrészt az oldal alján található
nevezésre kattintva elérhető űrlap minden pontjának maradéktalan kitöltésével, vagy
személyesen, munkaidőben (hétfőtől vasárnapig 9.00 - 17.00 között) a Hévízi Tourinform
Irodában, ahol munkatársaink veszik fel a szükséges adatokat.
•

•
•
•

Az online elküldött nevezéseket követően, 24 órán belül számlát küldünk e-mailben a
megadott e-mail címre. A nevezést csak akkor tudjuk elfogadni, ha a versenyző minden
kért adatot megad számunkra, szükség esetén telefonon vesszük fel vele a kapcsolatot,
hogy egyeztessük adatait.
A nevezés akkor válik véglegessé, ha a nevezési díj a szervező bankszámlájára
megérkezik.
Személyes nevezés esetén a nevezési díj megfizetése a nevezéssel egy időben történik
készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel a Hévízi Tourinform Irodában.
Azokat a nevezőket, akiknek a nevezési díja nem érkezik be határidőig, töröljük a
rajtlistából.

A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA:
• rajtcsomagot ajándékokkal
• garantált befutóérmet a program logójával
• meleg frissítő italt a regisztrációt követően, a Fenékpusztai depóban és a befutóban
• a kiszállónál a saját vízi eszközök őrzését a verseny végéig
• egy tál meleg, tartalmas zöldséglevest és péksüteményt a célzónában
• időméréshez szükséges eszközt (dugóka) - nevezésenként (csapat vagy egyéni) 1 db
• a szervezőtől bérelt kenu esetén: kenut, megfelelő darabszámú evezőt,
mentőmellényeket, hajónként 1 vízhatlan zsákot vagy hordót
• 1 autó számára ingyenes parkolást a verseny számára kijelölt parkolózónában
• a versenyző és kísérői számára, az általa igényelt darabszámban karszalagot, ami
feljogosítja viselőjét kedvezményes, a verseny napjára szóló, fürdést is magában
foglaló Tófürdő belépőjegy vásárlására
• 4 helyen fotózást, melyek a verseny után ingyen letölthetők
• családias hangulat
• friss levegő, csodás táj, egyedülálló helyszín
• segítőkész önkéntesek
• elsősegély, amire ne legyen szükség
• felejthetetlen élmény

MIT KAPSZ A VERSENY ELŐTT?
•
•
•

•
•

Az általad megadott e-mail címre elküldjük a számlát. Fizetéskor kérjük, hogy a
megjegyzés rovatba tüntesd fel nevezéskor megadott nevet és/vagy számla sorszámát.
A verseny előtt küldeni fogunk egy e-mailt, amiben sok hasznos információt
megosztunk veled a versenyről, indulási időpontról, rajtbeosztásról.
Elküldünk számodra egy behajtási engedélyt, mely az általad megadott rendszámú
gépjárműre lesz érvényes, ezt magaddal tudod majd hozni, hogy gördülékenyen
beengedjenek a parkolózónába.
Küldünk egy részletes térképet a verseny útvonaláról és a helyszínekről.
Elküldjük a felelősségvállalási nyilatkozatot, amit kitöltve magaddal tudsz hozni, így
gyorsíthatjuk a rajtcsomagok átvételi idejét és elkerülhetjük a torlódást.

MIT NE HAGYJ OTTHON?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a parkolásra jogosító behajtási engedélyt
a kitöltött és aláírt felelősségvállalási nyilatkozatot
futócipőt (váltócipőt, mert előfordulhat, hogy evezés során vizes lesz)
meleg öltözék (készülj rá, hogy az evezéshez melegebb öltözetre van szükség, mint a
futáshoz, van, aki párnát is szokott hozni)
feltöltött mobiltelefont (lehetőség szerint vízhatlan tokkal)
ha te hozod a saját SUP-od, kajakod, kenud, akkor azt, és természetesen a hozzá való
evezőt és a mentőmellényt
mivel igyekszünk a rendezvény ökológiai lábnyomát csökkenteni, így saját kulacsban
frissítő italt, saját tányért, poharat, evőeszközt
mivel a befutó a Tófürdő területén lesz és igényelsz majd kedvezményes fürdősére
jogosító jegyet így fürdőruhát, törölközőt, papucsot
váltóruhát (mert mi lesz ha vizes lesz, ha kiizzadsz, ha fázol - november 27-e lesz)

MIRE SZÁMÍTHATSZ A HELYSZÍNEN?
Parkolózóna - nyitás 7.30
Hévízen az Ady Endre utcáról megközelíthető Hévíz Patak mellett ingyenes parkolók állnak a
versenyzők rendelkezésére, ez lesz az úgynevezett parkolózóna. Ide csak azzal a csapatonként
1 autóval lehet ingyenesen behajtani, aminek a rendszámát a nevezéskor megadod. A
rendszámokat a behajtáskor a biztonsági szolgálat ellenőrizni fogja.
Regisztrációs Zóna - nyitás 8.00
A parkoló melletti útszakaszon a regisztrációs zónában történik majd 2 sátorban a
rajtcsomagok átadása-átvétele, a felelősségvállalási nyilatkozatok leadása. Ugyanitt lesz
lehetőség a kísérők számára átadni a rajtcsomagban található kedvezményes Tófürdő
belépőjegyre jogosító karszalagokat, valamint itt tudjuk biztosítani a rajtnál hagyott csomagok
elhelyezését, amiknek az átszállítását biztosítjuk a befutó helyszínére. Egy másik sátorban
forró reggeli teát biztosítunk a versenyzők számára, aminek elfogyasztásához a rajtcsomagban
lesz egy fém bögre (is :) ).
A rajtcsomagok átvétele szakaszosan történik. A versenyt megelőző utolsó e-mailben benne
lesz, hogy mely rajtszámok mely időpontokban érkezzenek a regisztrációs zónába. A
rajtcsomagot a versenyt megelőző két napon, munkaidőben, a Hévízi Tourinform Irodában is
át lehet majd venni, hogy elkerüljük a reggeli torlódást.
Rajtzóna - 9.00 - 12.00
A rajtzónában csak a versenyzők és a szervezők tartózkodhatnak. A rajtzónában lesznek
elhelyezve a vízi járművek, illetve ide kell hozni a saját eszközöket. A bérelt kenuk rajtszámmal
ellátva, elő lesznek készítve (hajó, mentőmellény, evezők, vízhatlan zsák vagy hordó). A hozott
eszközöket a szervezők ellenőrzik és segítenek a rajtszámok felhelyezésében. Az eszközök vízre
bocsájtásában a szervezők segítenek, az időmérés a vízre helyezéskor indul. A versenyzőket
nagyjából 2 percenként indítják a szervezők. A szurkolók a Hévíz-patak nyugati oldalán
nézhetik meg a rajtot. A rajtzónában fotós készít felvételeket a versenyzőkről. A rajtzónában
lesz ToiToi. Vízre csak az a versenyző szállhat, aki rendeltetésszerűen felcsatolja a
mentőmellényt. Mivel ez nem túravezetővel biztosított könnyű túra, hanem verseny, fokozott
a borulás kockázata, ezért a mellény viselése az evezős szakaszon mindenki számára kötelező.
Hévíz-patak a hévízi zsiliptől a fenékpusztai kiszállóig - 9.00 - 14.00
A patakon csak a folyással megegyező irányba lehet haladni. A patak lassú folyású és sekély
vizű, de Fenékpuszta felé haladva már elérheti a 2-2,5 métert. Az útvonalon 4 alkalommal lesz
terepakadály (híd illetve áteresz), amik alatt egyszerre csak egy versenyző haladhat át. A
tereptárgyak alatt előzni tilos és balesetveszélyes! A patakon van lehetőség több helyen is
kikötni ha szükséges. Borulás esetén a patak melletti töltésen fog érkezni a segítség, akiknek
a telefonszáma benne lesz a rajtcsomagban. A segítő autójában törölköző és meleg pléd lesz.
A segítő a beborult csapattagokat a legközelebbi közúti csatlakozásig fogja elszállítani, ahová
már a családtagok be tudnak menni a bajbajutottakért. A patak mellett 3 helyen lesz ellenőrző
pont, ahol minden elhaladó csapatot biztonsági okok miatt regisztrálnak. Az evezős szakaszon
a patak mellett vagy az egyik hídon, egy helyszínen lesz fotós.

Fenékpusztai kiszálló - 10.30 - 14.30
A 76-os sz. főút előtt lesz az evezős szakasz vége, ahol megérkezéskor, még a vízen
megtörténik a szakaszmérés. A hajók kiemelésében a szervezők segítenek, majd a versenyzők
és a szervezők elhelyezik a hajókat egymás mellett a töltés oldalán úgy, hogy azok a töltésen
ne akadályozzák a szabad közlekedést. Az evezés limitideje 14.00. Legkésőbb eddig az
időpontig el kell jutnia minden csapatnak a kiszállópontra. Aki szeretne idejönni autóval, az a
76-os főút túloldalán tud majd parkolni. A töltésre a verseny ideje alatt felhajtani tilos. A
töltésre az utolsó futó elindulását követően azok a járművek hajthatnak fel, akik a kenuk és
egyéb vízi járművek elszállítását végzik.
Váltódepó zóna - 10.30 - 14.30
Az evezést követően a depóban indul újra az időmérés. Itt lesz egy sátor, amiben lehetőség
lesz igény szerint átöltözni. A depó sátorban meleg teát biztosítunk, valamint lehetőség lesz a
futáshoz feleslegessé vált ruhák, eszközök leadására. A sorszámozott csomagokat 14.00 után
szállítjuk át a befutó helyszínére, a célzónába. Az utolsó futónak legkésőbb 14.30-kor el kell
hagynia a zónát. A zónában a futás elrajtolásánál fotók készülnek. A váltó depóban ToiToi lesz.
Futópálya a fenékpusztai váltó depótól a befutó pontig - 10.30 - 16.00
A futás a patak melletti töltésen történik vissza Hévízre. Az útvonalon egy alkalommal rendőri
biztosítás mellett kell átfutni a 75-ös sz. főúton. A 75-ös főúti kereszteződést követően a patak
felett 2 alkalommal kell átfutni, majd a patak keleti partján a Berki sétaúton ér be az útvonal
Hévízre. Áthalad a rajtzónán, a regisztrációs zónán, a parkolózónán, keresztezi az útvonal az
Ady Endre utcát, ahol a gyalogátkelőn kell átfutni, biztosítás mellett. A gyalogátkelő után
jobbra, a Véderdő irányába indulva a Tó keleti partja melletti sétányon visz az útvonal. A Hévízi
Tófürdő területére a Lótusz-terasznál lévő kapun keresztül futnak be a versenyzők, majd a part
mellett a strand területére érkeznek meg a befutóba, ahol célfotók készülnek, és minden
versenyző megkapja a befutóérmét.
Célzóna - 11.00 - 17.00
A befutót követően a célzónában lesz lehetőség az ide átszállított csomagok átvételére,
átöltözésre, mosdó használatára. A strandon álló fedett épületben lesz lehetőség a
versenyzőknek meleg levest és péksüteményt fogyasztani (ehhez kérjük mindenki hozzon
magával tányért, evőeszközt), valamint csatlakozni a kísérőkhöz, átvenni a fürdőzésre jogosító
jegyeket és fürdeni a Tófürdő kinti és benti területén. A díjátadó is itt kerül megrendezésre
16.00-kor. A célzónában "futópont"-on lehet majd közös fényképeket készíteni.
Azoknak, akik nem vásárolnak a Tófürdőbe kedvezményes jegyet, lehetőségük lesz a Tófürdő
területén kialakított szurkolói zónákban tartózkodni, de nem fürödhetnek a Hévízi-tóban és
nem mehetnek be a Tófürdő központi épületébe. A versenyzőknek és kísérőiknek legkésőbb
17.00 óráig el kell hagyniuk a Tófürdő területét.
Azok számára, akik díjazottak, de nem tudják megvárni a díjátadó eseményt, postai úton
küldjük meg díjaikat.

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS A HELYSZÍNEKEN:
A rajtzónában egy gyalogőr, egészségügyi személyzet biztosítja a szükséges elsősegély
nyújtást, aki a rajtoltatás után a befutónál a célzónában teljesít majd szolgálatot, míg a
Fenékpusztai kiszálló pontnál egy rohamkocsi áll készenlétbe, ha bárhol a patak partján
elsősegély nyújtásra van szükség.

TÉRKÉP
IDŐMÉRÉS
A versenyen SI (érzékelős) rendszerű időmérést alkalmazunk. A versenyzők (egyéni, csapat) a
verseny ideje alatt kötelesek a rajtszámo(ka)t jól láthatóan, elől viselni, a célba érkezést
követően a mérőeszközt leadni. Az eszköz leadását követően tudjuk a teljesítést igazolni, a
teljesítési időt az eredménylistában megjeleníteni. Az eszköz elvesztése, le nem adása esetén
a versenyző köteles annak ellenértéket (20.000,- Ft) megtéríteni.
Az időmérés a vízreszálláskor indul. Fenékpusztán a kiszállópont és a futás indulás depója
közötti "hajórakodási idő", valamint a 75-ös sz. főúton való áthaladáskor előforduló
várakozási idő a versenyidőből jóváírásra kerül.

KENUBÉRLÉS VAGY SAÁT VÍZI ESZKÖZ?
A szervező a versenyzők számára elegendő számú 3 fős kenukat biztosít, melyek egységesen
6.000 HUF / csapat áron bérelhetők a verseny alkalmából. A kenukat a szervező a versenyt
megelőzően a helyszínre szállítja és ellátja a rajtsorszámmal. Biztosítja a megfelelő számú
evezőt, mentőmellényt és 1 db vízhatlan zsákot vagy hordót, illetve garantálja a kenuk
megfelelő állapotát.
Az egyéni versenyzők érkezhetnek saját eszközzel, ami lehet SUP, saját kenu vagy 1
személyes kajak. Azok számára, akik saját eszközt hoznak, a szervező a rajtcsomagban biztosít
2 db rajtszámot, de a versenyzőnek magának kell gondoskodnia evezőről, a kötelező
mentőmellényről, valamint igény szerint vízhatlan zsákról/hordóról.
A hajók vízre helyezésében és az elrajtoltatásban a szervező kötelezően részt vesz, segít, épp
így a hajók kiemelésében és biztonságos elhelyezésében a váltóponton. A hajók
vízrebocsájtása, a hajók kiemelése és elhelyezése a depóban versenyidőn kívül történik.
A fenékpusztai kiszállóban minden vízi eszközt (nem csak a bérelteket) biztonságba helyezünk
és a verseny napján, legfeljebb 16.00 óráig őrzünk.
A bérelhető kenukat és a kenuk teljes felszerelését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a
Vidra Vízitúra biztosítják. Mindkét szervezet gyakorlott vízitúra szervező a Hévíz-patakon (is),
hajóikat rendszeresen használják és karbantartják. Hasonló adottságú 2 és 3 fős kenukkal
rendelkeznek. A versenyzők startoltatásában és a kiszállásnál is a Vidra Vízitúra gyakorlott
csapata fog segíteni a versenyzőknek.

VERSENYFELTÉTELEK, VIS MAJOR
Általános szabályok
• A REGISZTRÁCIÓ kitöltésével minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, a
versenyzési feltételeket.
• Mindenki saját felelősségére indul, az egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel
feltételének.
• A díjazásra való jogosultság feltétele a vállalt táv teljesítése szintidőn belül, saját lábon.
• A futás közben zenelejátszó használata nem ajánlott, helyette a madárcsicsergés és a szél
hangjának élvezete javasolt.
• A futók folyamatos kísérése veszélyes és tilos!
• A Versenykiírás részét képezi a limitidőket tartalmazó táblázat.
• Hulladékok eldobása csak a frissítőpontok közvetlen közelében (5 m-en belül) megengedett.
• A rajtszám elöl viselendő.
• Az útvonalon a közlekedési szabályok betartása kötelező.
• Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a szervező
előzetes, egyeztetett formában és módon végezhető.
• A rendező szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a
nevezést bármikor lezárja.
• A szervező fenntartja az útvonal, a programok és az időpont változtatásának jogát.
• A rendező fenntartja a jogot, hogy a versenyről és a versenyzőkről fotót és filmet készítsen,
melyek a továbbiakban a rendező tulajdonát képezik.
• A nevezés a nevezési díj beérkezésével válik érvényessé.
• Nevezést csak úgy tudunk elfogadni, ha minden kötelező adat kitöltésre kerül: név, számlázási
cím, e-mail cím, telefonszám, nevezési kategória.
• Amennyiben kedvezményes Tófürdő belépőjegyre nem érkezik igény, azt a helyszínen már
csak legfeljebb a versenyző(k)nek tudjuk biztosítani, kísérők számára nem.
• Ingyenes parkolást a parkolózónában csak annak az egy autónak tudunk biztosítani, aminek a
rendszámát a nevező a nevezéskor leadja, vagy legkésőbb november 19-ig a szervező számára
a hevizibivaly@gmail.com címre megküldni.
• A nevezés átruházható, ezt a szervező felé a hevizibivaly@gmail.com címen kell jelezni,
legkésőbb 2021. november 23-ig. Ezt követően a nevezésekben módosítást nem áll
módunkban elfogadni.
• Amennyiben a versenyző nem tud részt venni a versenyen úgy a nevezést átruházhatja, de a
nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni.
Nevezési díjat csak az alábbi esetben fizetünk vissza:
• rajtunk kívül álló okokból, például Covid-19 szabályok miatt a verseny nem rendezhető meg,
ezért a program a szervező döntésére elmarad
• amennyiben szélsőséges időjárási körülmények esetén nem biztonságos a lebonyolítás, ezért
a verseny nem kerül megrendezésre. (Biztonságos versenyzést még nem veszélyeztető eső,
hó, köd esetén a versenyt megtartjuk.)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, KÉRDÉSEK ESETÉN AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN
TUDUNK FELVILÁGOSÍTÁST ADNI:
Regisztráció, nevezés, számlázás: Csorja Krisztina | +36 30 871 3074
Hévízi Tourinform Iroda: Tar Vivien és Király Nóra | +36 83 540 131
Általános kérdések a versenyről, helyszínekről: Berta-Tóth Manuéla | +36 30 871 3075
Fő szervező: Pálffy Tamás | +36 30 491 1220
E-mailben: hevizibivaly@gmail.com

