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VERSENYKIÍRÁS 
NEVEZÉSI FELTÉTELEK 
VERSENYSZABÁLYZAT 

 
Kerekdomb Félmaraton 21,5 km 

Mád-Tállya 7km 
 

 
Érvényes nevezés mindkét távra kizárólag a Kerekdomb Fesztivál hivatalos weboldalán, a 
www.kerekdombfeszt.hu/sportporgramok oldalon adható le. Minden érvényes nevezéssel 
rendelkező versenyző a nevezési feltételeket, az adatkezelési nyilatkozatot és a 
versenyszabályzatot magára nézve kötelezőnek elfogadja, és betartja. 
 
KEREKDOMB FÉLMARATON 21,5 km: 
Rajt időpont: 2017.09.09  - 9.30 
Rajt-Cél helyszín: Tállya, Rákóczi kúria 
Táv: 21,5 km 
Egyéni nevezési díj: 6000 
Csapatnevezés (3 fős váltó): 14.000 Ft 
 
MÁD-TÁLLYA 7 km: 
Rajt időpont: 2017.09.09.  – 10.30 
Rajt-Cél helyszín: Tállya, Rákóczi kúria 
Táv: 10 km 
Egyéni nevezési díj:4.000 Ft 
 
LUDAS MATYI FUTAM  1 km: 
Rajt időpont: 2017.06.17.10.30,  
Rajt-Cél helyszín: Tállya, Rákóczi kúria 
Táv: 1 km 
Egyéni nevezési díj: ingyenes 
 
 
A hivatalos nevezés indulása: 
2017. 09.17 12.00  www.kerekdombfeszt.hu/sportporgramok 
 
A hivatalos nevezés zárása: 
2017.09.01 éjfél 
 
 
ÉRVÉNYES NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA: 
Részvételi jog a nevezett futószakaszra, valamint az alábbi befutócsomagot. 
 
BEFUTÓCSOMAG: 

• 1 db futópóló 
• Oklevél 
• 1db tornazsák 
• 1 db befutóérem 
• rajtszám 
• chipes időmérés  
• 0,5 l ásványvíz 
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• frissítőpontokon frissítés biztosítása 
• érvényes futószakaszon útvonal-felvezetés, útvonal-biztosítás 
• érvényes futószakaszon orvosi ügyelet biztosítása 

 
A versenyzők a futáson saját felelősségükre vesznek részt. A sportprogramokra való online 
regisztrációval, a egészségügyi felelősségi nyilatkozat helyszíni aláírásával, és a rajtvonalon 
való áthaladással minden versenyző elismeri, hogy a versenyre felkészült, és annak 
teljesítéséhez alkalmas állapotban van. Nincs tudomása olyan betegségről, mely a szakaszon 
való részvételét akadályozná. A szervező a verseny ideje alatt a futókat ért sérülésekért 
felelősséget nem vállal. Az induló egyéb kártérítési igénnyel nem élhet szervező felé. 
 
A versenyzőnek az érvényes nevezéssel a hivatalos rajtszámot a futás ideje alatt kötelezően 
viselnie kell! Ezen szabály megszegése azonnali kizárással jár.  
 
 
KEREKDOMB FÉLMARATON (21,5 km) ÚTVONALA: 
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MÁD- TÁLLYA  (7km) ÚTVONALA: 
 
 

 
 
 
Kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságra, de előzetesen minden indulót megkérünk, 
figyelmesen és kizárólag a megjelölt útvonalon haladjanak a verseny folyamán. 
Az útvonal elhagyásával bekövetkezett esetleges sérülésekért, balesetekért Szervező 
felelősséget nem vállal. Az útvonal környezetének megóvására és a rajt/cél kitelepülés 
tisztántartására kérjük, kiemelten figyeljenek. 
 
A nevezők biztonságának érdekében a teljes szakaszon hivatalos esetkocsi áll rendelkezésre 
állandó orvosi felügyelettel. 
 
A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás lehetséges. 
Az óvást legkésőbb a verseny hivatalos lezárása után fél órával, írásban kell bejelenteni a 
szervezőbizottsághoz (a nevezes@kerekdombfeszt.hu e-mail címre), 5000 Ft óvási díjjal 
együtt. A felmerült óvás ügyét a szervezőbizottság kivizsgálja és az érintetteknek érdemben 
írásban válaszol.  
 
 
EGYÉNI NEVEZÉSEK-CSAPATNEVEZÉSEK: 
 
A Kerekdomb félmaraton 21,5 km-es távja egyénileg és 3 fős csapatban is teljesíthető.  
A Félmaraton csapatos nevezései esetében a szakaszon váltási pontot jelöltünk ki, a váltás 
kizárólag itt történhet meg. A szervező kizárólag a megjelölt váltóponton biztosít lehetőséget 
a váltásra a csapatok részére.  
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Váltópont 1.: 7 km környezetében 
Váltópont 2.: 14 km környezetében 
 
A MÁD_TÁLLYA 7km kizárólag egyéni nevezéssel teljesíthető! 
 
 
 
 
 
IDŐMÉRÉS KEREKDOMB FÉLMARATON 21,5 km: 
 
Egyedi chipes időmérés – rajtszám alapján. 
 
IDŐMÉRÉS MÁD_TÁLLYA  7 km: 
Egyedi chipes időmérés – rajtszám alapján. 
 
 
DÍJAZÁSOK KEREKDOMB FÉLMARATON 21,5 km: 
Férfi egyéni kategória I_II_III 
Női egyéni kategória I_II_III 
Csapatváltó I_II_III 
 
DÍJAZÁSOK MÁD_TÁLLYA  7 km:: 
Férfi egyéni kategória I_II_III 
Női egyéni kategória I_II_III 
 
Ludas Matyi gyermekfutam I_II_III 
 
 
IDŐLIMIT: 
A Szervező „söprűautót” állít az érintett szakaszon időlimittel. Az időlimit túllépése esetén a 
versenyző a futam feladására kényszerül. 
 
KIZÁRÁS: 
Azonnali kizárással jogosulatlan eszköz, illetve külső segítség használata. A 
versenyszabályzatban foglaltak megszegése, az érvénytelen útvonal igénybevétele (rövidítés). 
A versenyszabályzatban foglaltakat megszegők, és ezáltal kizárásra került versenyzők, 
semmilyen kárigényre nem jogosultak szervező felé. 
 
A versenyzők hozzájárulnak, hogy a rendezvényen készült fotók, videofelvételek, külön 
jóváhagyásuk nélkül felhasználásra kerülhetnek, bármely megjelenésükért díjazás semmilyen 
címen nem illeti meg őket. 
 
A versenyzők hozzájárulnak a nevezési online regisztrációkor szolgáltatott adataik 
nyilvántartásba vételéhez, azoknak a sportrendezvénnyel kapcsolatos további 
felhasználásához. Az adatokat Szervező az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint 
kezeli. 
 
A verseny ideje alatt a versenyzők, kísérők értékeiért, értéktárgyaiért a szervező felelősséget 
nem vállal! 
 
 
RAJTPROTOKOLL:  
 
- A verseny előtt részvételi regisztráció szükséges az induláshoz.  
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- A szakaszon kijelölt rajthelyszínre, a rajtra megjelölt idő előtt minimum 45 perccel kell 
megérkezni. 
 
- A rajthelyszínre a nevezésed visszaigazoló e-mail-jének nyomtatványát, vagy ezt 
elektronikus eszközön be kell tudnod mutatni a szervezők irányába, hogy érvényesen rajthoz 
állhass az adott szakaszon. Itt kell a már online leadott adatokat a regisztrációs nevezési lapon 
megerősíteni egy aláírással. Ezen a helyszínen már lehetőség van frissíteni. 
 
- A rajthelyszíneken tudjátok átvenni a hivatalos pólót, chippel ellátott rajtszámot, a célba 
érkezés után pedig a nevezési befutócsomagot. A hivatalos időméréshez szükséges chip-es 
rajtszám átvétele a rajt előtti rajtprotokoll része, az egészségügyi nyilatkozat helyszíni 
aláírásával. 
 
További fontos szabályok, amelyek eltérhetnek egyéb más versenyek általános szabályaitól! 
Tilos a fülre illesztett mobiltelefon, és bármilyen jellegű médiaegység használata (Pl: 
zenehallgatás). 
 
 
CÉLBAÉRKEZÉS PROTOKOLL: 
Az adott futó illetve kerékpárszakaszról történt célba érkezés után azonnali frissítést kínálunk. 
A befutást követően átadásra kerül a befutóérem, illetve befutócsomag. 
A teljes mezőny beérkezését követően kerül sor a díjátadásra, eredményhirdetésre. 
 
 
ELSŐSEGÉLY / ORVOSI PROTOKOLL: 
Az orvosi biztosítás mobilan történik a résztvevő orvosi személyzettel. Amennyiben valakinél 
ambuláns ellátás szükséges, azonnali esetkocsi riasztása történik. 
 
A Szervező mindent elkövet a kiemelt biztonság, a futók és kerékpárosok kényelme, és a 
gördülékeny bonyolítás miatt. A helyszínen szervezői csapatpólóban szereplő kollégák állnak 
a rendelkezésetekre, bátran forduljatok hozzájuk kérdéseitekkel. 
 
  
 
Jó felkészülést kívánunk! 


