VERSENYSZABÁLYZAT
1.1. A Verseny általános leírása:
A BAKACHALLENGE egy időméréses akadálypályás futás, amelyben egy ember fut, és
közben teljesíti az akadályokat. A teljes táv vegyes terepen, a verseny típusától függően
változik. A távokat előzetesen közzétesszük közösségi oldalunkon. A verseny szervezője
fenntartja a jogot, hogy a táv hosszán és a meghirdetett akadályok számán módosítson.
Az akadályok részben természetesek, részben építettek. Bármelyik akadály lehet vizes,
sáros, koszos, szennyezett. Az induló tudomásul veszi, hogy a ruházata és teste, sáros,
koszos, szennyezett lehet a verseny teljesítése során.

A Verseny szervezője
a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület (Székhelye: 2063 Óbarok-Nagyegyháza, Bányász u.
17.) nyilvántartási száma: 07-02-0002522

1.2. A Versenyzőről:
1.2.1. A Versenyen Versenyzőként részt vehet minden 18. életévét betöltött, teljesen
cselekvőképes személy, feltéve, hogy
-

szabályosan regisztrált,
elfogadta a jelen Versenyszabályzat etikai alapelveinek,
szabályainak betartását,
elfogadja és aláírja a Felelősségvállalási és az Adatvédelmi
nyilatkozatot és ezeken feltünteti a verseny előtt általunk
elektronikus levélben küldött rajtszámát.

1.4. A Verseny ellenőrző szerve a Verseny Bizottság, amelynek a vezetője a
Versenyigazgató. A Verseny Bizottság feladatkörébe tartozik:
-

a Verseny sikeres és biztonságos lebonyolításához szükséges
intézkedések megtétele,
a Versenyzők ellenőrzése,
a Verseny eredményének megállapítása,
döntés Versenyző esetleges kizárásáról.

1.5. A Verseny Bizottság tagjai az egyes feladatok teljesítése során – ha a
Versenyszabályzat másként nem rendelkezik – önállóan is eljárhatnak.
1.6. A Versenyen a versenyző a saját kockázatára vesz részt. A Verseny során minden
versenyző önmaga számára kérhet orvosi segítséget.
1.7. A Verseny helyszínén szemetelni tilos! Bármilyen szemét a gyűjtőn kívüli eldobása
azonnali kizárást vonhat maga után.
1.8. A Verseny területén kizárólag az arra kijelölt helyen lehet dohányozni!

2. NEVEZÉS, ÉS HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ
2.1. Nevezés
2.1.1. A Versenyre nevezni a nevezési lap letöltésével, és vissza küldésével lehet a
szerkesztoseg.hke@gmail.com címre küldött elektronikus levélben. Letöltés helye:
www.hadtortenet.hu baloldali menüsor alján található „Bakachallenge
dokumentumok”. A nevezés megtörténtéről, tudomásulvételéről értesítést küldünk.
2.1.2. A nevezés során a Versenyző köteles elfogadni azt, hogy a jelen
Versenyszabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.1.3. A nevezés abban az esetben sikeres, ha a Versenyző a nevezéshez szükséges
adatokat hiánytalanul megadja. A Versenyző által megadott adatok a Verseny sikeres
lebonyolítása, a versenyzők azonosítása, továbbá tájékoztatási célból kerülnek
felhasználásra, mely felhasználási célokhoz a versenyző a nevezés során hozzá kell,
hogy járuljon.
2.1.4. A Versenyre díjfizetés (nevezési díj) megfizetése ellenében lehet nevezni. A
nevezési díjak a www.facebook.com/Bakachallenge oldalon tekinthetők meg.. A
nevezési díjat a sikeres nevezés lezárását követően a Versenyző köteles online
bankkártyás fizetéssel megfizetni vagy banki átutalás esetén 2 munkanapon belül
kiegyenlíteni. A Verseny szervezője lehetőséget ad helyszíni jelentkezésre abban az
esetben, ha van még szabad hely, illetve időpont, vagy valaki lemondja a futama
időpontját. A helyszíni nevezés díját a www.facebook.com/Bakachallenge oldalon
elérhető, az adott versenyhez tartozó Nevezési díjak összegét közöljük. Helyszíni
nevezésnél a Nevezési lapot, a Felelősségvállalási – és Adatvédelmi
nyilatkozatokat verseny helyszínén ki kell tölteni, és egyidejűleg a nevezési díjat
készpénzben a helyszínen ki kell egyenlíteni.

2.1.5. A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
-

ingyenes parkolás
az első helyezett női, és férfi részére kupa
további befutók részére póló, és befutócsomag

A nevezési díj nem tartalmazza a versenyzőkről fotók készítését. A pályán több
hivatásos, fotós is dolgozik a rendezvény teljes időtartama alatt, de Versenyszervező
nem tudja garantálni, hogy mindenkiről készül fotó.
2.2. Helyszíni regisztráció
2.2.1. A Verseny megkezdése előtt egy órával a versenyző a Verseny helyszínen a
Verseny Bizottság előtt regisztrálni köteles. A Verseny Bizottság a regisztráció során
ellenőrzi a versenyző által a nevezés során megadott adatokat a versenyző valamely
fényképes személyi okmányából.
2.2.2. Az azonosításhoz szükséges személyi okmányok, a Verseny Bizottság általi
ellenőrzéséhez a versenyző köteles hozzájárulni.
2.2.3. A Versenyző legkésőbb a regisztráció során köteles teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglaltan aláírni a Felelősségvállalási Nyilatkozatot és az Adatvédelmi
Nyilatkozatot és ezen nyilatkozatok 1-1 eredeti példányát a Verseny Bizottságnak átadni.
Amennyiben a felelősségvállalási és jogi nyilatkozatot nem hozta magával, azok helyben
nyomtathatók, beszerezhetők.
2.2.4. A Versenyző kizárható a Versenyből, ha a regisztráció során történő azonosítása
sikertelen vagy nem működik együtt a regisztráció lebonyolításában a Verseny
Bizottsággal.

3. A VERSENY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
3.1. A Versenyen több futam lebonyolítására kerül sor.
3.2. A Versenyen kizárólag a regisztrált Versenyző indulhat. A regisztrációja másra nem
átruházható.
3.3. Egy futam nyertese az a Versenyző, aki a futamhoz kijelölt pályát a legrövidebb időn
belül teljesíti a jelen Versenyszabályzat feltételei szerint.
3.4. A futamok 2 percenként indulnak. Az első futam 10:00-kor indul. Egy vonalban 4
Versenyzőt indítunk, közöttük 1,5 m távolsággal. A vonalak között 2 m távolság van. A
Verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy az egyes versenyeken a fentiektől eltérően
határozza meg, hogy hány vonalban rajtolnak a versenyzők, illetve a vonalak milyen
időkülönbséggel indulnak.

3.5. A versenyen az időt a Versenyszervező méri. A Versenyzőknek az akadályokat
hibátlanul, és maradéktalanul kell teljesíteniük. Amíg az adott akadályt a Versenyző nem
teljesítette, nem folytathatja a futamot. Amennyiben nem tudja teljesíteni, kiválhatja 10db
négyütemű fekvőtámasz gyakorlattal.
3.6. A sikeres helyszíni regisztráció után a kapott rajtszámot minden Versenyző köteles
magán viselni. A rajtszámok csak elöl viselhetőek!
3.7. Az időmérés a rajtkapunál lévő rajtvonaltól indul és a célkapunál lévő célvonalnál
fejeződik be. A két mérő pont között eltöltött idő jelenti a futam megtett idejét.
3.8. Az első 3 legjobb időt teljesítő Versenyző érmet, emlékpólót kap, minden további
célba beérő, a versenyt szabályosan teljesítő Versenyző emlékpólót kap.
3.9. A Versenyt akkor teljesítette szabályosan a Versenyző, ha:
-

a rajt és cél vonalak közötti távolságon szabályosan haladt
végig, a pályát nem hagyta el; és
az összes akadályt szabályosan, és maradéktalanul
teljesítette, vagy kiváltotta a kötelező „büntető” gyakorlattal.

3.10. A pálya elhagyása kizárással jár. Elhagyás: a pálya két oldalsó szélétől való 1
méternél távolabbra való eltávolodás. Ha valaki önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a
távot pl. esetleges sérülés, baleset, akkor a Verseny nem minősül teljesítettnek.
3.18. Minden Versenyző saját kockázatára indul. Minden Versenyző kérhet orvosi
segítséget. Minden Versenyző köteles magával hozni az érvényes egészségbiztosítási
kártyáját, ennek hiányában nem indulhat a versenyen.

4. AKADÁLYOK
4.1. A Verseny Bizottság fenntartja a jogot, hogy eltávolítson egyes akadályokat, a pálya
bizonyos részeit módosítsa, vagy törölje az eseményt, ezáltal biztosítsa a jelenlévők
(versenyzők, nézők, rendezők) biztonságát, például rossz időjárási körülmények (pl.
vihar, hőségriadó) esetén. Ez vis majornak minősül, és nem jár vissza a nevezési díj. A
verseny és a futamok rossz, kedvezőtlen, de tolerálható időjárási körülmények (pl.
szemerkélő eső) esetén megrendezésre kerülnek.
4.2. Az akadályok előtt várakozó zóna van kijelölve arra az esetre, ha feltorlódnának az
akadályokon a párosok. Ekkor az ott lévő rendező-segítők indítják ki a zónából a
beérkezés sorrendjében a versenyzőket az akadályokra. A zónában egyenes oszlopban
kell várakozni egymástól biztonságos távolságot tartva.
4.3. Amennyiben valaki egy akadályt nem tud, vagy nem akar teljesíteni, az versenyből
való kiesésével jár Az akadályok végrehajtását a rendező-segítők ellenőrzik és szigorúan
betartatják! A feladat elmaradása, elcsalása esetén a Versenyző kizárásra kerül! A
feladatot úgy kell végrehajtani, hogy közben a többi Versenyzőt a haladásban, valamint
az akadályok teljesítésében ne akadályozza.

4.4. Az egyes vizes akadályokban 100 cm-nél mélyebb víz is lehet, nincs maximált
mélység! A pálya bizonyos akadályai sárosak lehetnek.

5. KIZÁRÁS
5.1. Versenyzőt a Versenyből a Verseny Bizottság zárhat ki. A Versenyző kizárására a
jelen Versenyszabályzatban meghatározott esetekben kerülhet sor. A Verseny Bizottság
a kizárást hozó döntését köteles megindokolni.
5.2. A kizárás ellen jogorvoslatnak nincs helye.
5.3. A kizárás adott esetben, szóban is közölhető és indokolható. A Verseny végén a
szóban közölt kizárást írásba kell foglalni.
5.4. Kizárás esetén a nevezési díj nem jár vissza.
5.5. A kizárt Versenyző köteles a Verseny helyszínét haladéktalanul elhagyni.
5.6. Az a Versenyző, aki a versenyszabályzatot, és/vagy az etikai alapelveket megszegi,
bármikor kizárható a versenyből és a rendezvény egész területéről. Ez esetben
reklamációnak, jogorvoslatnak helye nincs.

5.7. A sportszerűtlen magatartás következménye is a versenyből való kizárás. Ilyenek
különösen, de nem kizárólagosan a következő esetek:
-

-

az útvonal elhagyása, vagy rövidítése, a pályajelölés, vagy az
akadályok módosítása (elmozgatása, megbontása) az akadály
nem teljesítése;
akadályozás: a lassabb futók kötelesek elengedni a
gyorsabban futókat, szándékos akadályozás sportszerűtlen
viselkedésnek minősül;
az egészség és a biztonság szabályainak figyelmen kívül
hagyása– ha valaki a pályán sérülést észlel, azt azonnal
jeleznie kell a legközelebbi segítőnek. Bizonyos esetekben
indokolt lehet a sérülttel maradni az orvosi segítség
megérkezéséig, még akkor is, ha a sérült ezt elutasítja. A
segítségnyújtás elmulasztása sportszerűtlen viselkedésnek
minősül és jogi következményekkel is járhat.
a Versenybírók utasításainak végre nem hajtása
az ittasan, bódult állapotban való versenyzés, vagy annak
megkísérlése azonnali kizárást von maga után jogorvoslat
nélkül.

6. EREDMÉNYHIRDETÉS
6.1. A versenyen az alábbi győzteseket hirdeti ki a Verseny szervezője:
1. 2. 3. helyezett női (időmérés eredmények alapján)
1. 2. 3. helyezett férfi (időmérés eredmények alapján)
6.2. A díjak kiosztása a díjátadó ünnepségen, eredményhirdetésen történik.
Eredményhirdetésre a verseny zárását követően 2 óra múlva kerül sor.
6.3. Ha a díjazott nem jelenik meg a díjátadón, őt a regisztráció során megadott e-mail
címre küldött üzenettel értesíti a Versenyszervező a nyereményről, amelyet a
Versenyszervezővel egy előre egyeztetett időpontban és helyszínen vehet át.

7. ÓVÁS
Óvást szóban a Versenyigazgatónak kell benyújtani, aki az óvásról rövid feljegyzést
készít. Óvást, a kizárásról szóló döntés kivételével, a Verseny Bizottság minden döntése
ellen, továbbá valamely Versenyen vagy Versenyen kívül tanúsított magatartása miatt
lehet benyújtani.
Az óvást a Verseny Bizottság bírálja el, az óvás beadását követő 1 héten belül. Az
elbírált óvás valamennyi Versenyzőre nézve kötelező hatályú.
Az óvás díja 5 000 Ft. Amennyiben az óvás jogos, az óvás díja visszatérítésre kerül.
Óvás benyújtására az eredményhirdetést megelőzően van lehetőség.

8. FELELŐSSÉG
8.1. A Verseny szervezője a Versenyt a biztonság elsődlegességének
figyelembevételével szervezi meg. Ugyanakkor felhívja a versenyzők figyelmét arra,
hogy a Verseny a jellegéből eredően biztonsági kockázatokkal jár. A jelen
Versenyszabályzatban leírtak maradéktalan betartása esetén a Versennyel együtt járó
kockázatok csökkenthetők, de nem zárhatók ki.
8.2. A Versenyt szervező arra vállal kötelezettséget, hogy a Versenyben alkalmazott
akadályokat annak megfelelően megépíti, hogy a versennyel eleve együtt járó
kockázatokat (baleset, sérülés, haláleset,) lehető leginkább csökkentse, az akadályokon
való biztonságos áthaladást elősegítse, ennek érdekében ilyen versenyszabályokat is
alkalmaz. Ugyanakkor, a Versenyszabályzat maradéktalan betartása esetén sem
zárható ki, hogy valamely Versenyző, a Verseny során megsérül, anyagi kárt szenved,
esetleg halálos baleset éri. Ezen káreseményekért a Versenyszervező kizárólag abban
az esetben felel, ha igazolható, hogy a Versenyt szervező a Versenyszabályzatba írt
valamely kötelezettségét megszegte. A Versenyt szervező így különösen, de nem
kizárólagosan nem felelős:

-

-

a versenyzők magatartásáért, ha valamely sérülés, baleset,
halál, vagy káresemény a versenyzőben rejlő ok miatt
következik be (így pl. nem megfelelő fizikai állapotban vesz
részt a versenyen);
a Versenyt néző látogatók Verseny során, azt megelőzően és
azt követően tanúsított magatartásáért;
senkinek fel nem róható okból bekövetkező, előre nem
látható, elháríthatatlan okból bekövetkező eseményekből
bekövetkező sérülésért, balesetért, halálért vagy
káreseményért;

8.3. Amennyiben a Versenyszervező a jelen Versenyszabályzat alapján a Versenyző
részére kártérítést köteles fizetni, úgy ennek összegszerűsége semmilyen esetben sem
haladhatja meg a 100 000.-Ft-ot káreseményenként.
8.4. A Versenyző köteles a BAKACHALLENGE előzetesen megküldött–
felelősségvállalási nyilatkozatát kitölteni, kinyomtatni, aláírni, valamint két tanúval
aláíratni, és a verseny napján a regisztrációnál átadni.

9. ADATKEZELÉS
9.1. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a Versenyben való
részvételhez szükséges regisztráció során a Versenyző személyes adatait, így: név,
születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, e-mail cím, telefonszáma, bankszámlaszáma,
adatkezelőként rögzíti, azokat feldogozza, és a BAKACHALLENGE verseny szervezője
a verseny szervezése és lebonyolítása érdekében felhasználja. Lásd: Személyes adatok
kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokban.
9.2. Versenyző tudomásul veszi, hogy a Verseny nyilvános rendezvény, arról a
Versenyszervező képfelvételt készíthet, melyen egyénileg azonosítható módon a
Versenyző megjelenhet. A Versenyről való képfelvétel készítéséhez a Versenyen való
részvétellel a Versenyző hozzájárul, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Versenyszervező
a képfelvételt vagy annak egy részét, rövidített vagy szerkesztett formában az alábbi
felhasználási körben időbeli korlátozás nélkül felhasználja és megjelentesse: a verseny
weboldalán, Facebook oldalán, Youtube csatornáján, promóciós filmjeiben,
sajtómegjelenéseiben. Versenyző a felhasználásért és ezen megjelenésekért semmilyen
ellenszolgáltatásra igényt nem tart.
9.3. A Versenyző köteles Az előzetesen megküldött BAKACHALLENGE – adatvédelmi
nyilatkozat -ot kitölteni, kinyomtatni, aláírni, valamint két tanúval aláíratni, és a verseny
napján a regisztrációnál átadni.

10. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
10.1. A rendezvényen fotók és videófelvételek készülnek, ezeken bárki szerepelhet, és
ezek a felvételek nyilvánosságra is kerülhetnek! A belépéssel a résztvevő beleegyezését
adja, hogy minden ellenszolgáltatás, időbeni korlátozás és jogigény-érvényesítés nélkül
ezeken szerepelhet.

10.2. A Verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén a Verseny
egyes feltételeit módosítsa.
10.3. A Verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben a
Versenyző fizikai alkalmasságának vizsgálatát követően a Versenyen való indulás
lehetőségét korlátozza, tiltsa, vagy az általános szabályoktól eltérően alkalmazza. Az
adott versenyhez igazodó alkalmassági vizsgálat követelményeit a Versenybizottság
minden esetben egyedileg határozza meg.

A NÉZŐKRE, LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
-

-

Szemetelni tilos! Azért vannak a kijelölt szemetesek, hogy oda
dobd, ha valami már nem kell!
A verseny kordonnal elválasztott részére, a pályára, csak az
indulók mehetnek be! Kérjük, a pályán kívülről szurkolj, fotózz,
videózz!
A rendezvényen fotók és videó felvételek készülnek, ezeken
szerepelhetsz, és ezek nyilvánosságra is kerülhetnek! A
belépéssel belegyezésedet adod az ezeken való
szerepléshez, korlátozás nélkül!
A rendezvényen való belépéssel elfogadtad a nézőkre,
látogatókra vonatkozó szabályokat és azokat magadra nézve
kötelezőnek tekinted!

