VÁRGESZTES SPARTAN SUPER & KIDS
2018. JÚNIUS 9.

H-2824 Várgesztes, Villapark 201/25
GPS: 47°29'04.3"N 18°23'05.0"E
Rendező: HSR Rendezvényszervező Kft.

ESEMÉNY NAPIREND
SZOMBAT, 2018. JÚNIUS 9.

Időpont

Program

Helyszín

7:00

Parkolók megnyitása

Parkolók

7:30

Regisztráció, csomagmegőrző (bagcheck) megnyitása

Regisztráció, csomagmegőrző

8:40

Esemény megnyitója

Színpad

9:00

Férfi ELIT futam start

Start zóna

9:15

Női ELIT futam start

Start zóna

9:30

Első AGE GROUP futam start

Start zóna

10:15

Első STG futam start

Start zóna

10:45

Első OPEN futam start

Start zóna

12:05

Első KIDS futam start a 4-6 éves korcsoportban

Kids start zóna

12:35

Első KIDS futam start a 6-8 éves korcsoportban

Kids start zóna

13:05

Első KIDS futam start a 9-10 éves korcsoportban

Kids start zóna

13:10

ELIT díjátadó ceremónia

Színpad

13:50

Első KIDS futam start a 11-14 éves korcsoportban

Kids start zóna

14:15

Super regisztrációjának zárása

Regisztráció

14:50

KIDS 11-14 éves korcsoport döntő futam

Kids start zóna

15:00

Utolsó OPEN futam start

Start zóna

15:10

AGE GROUP díjátadó ceremónia

Színpad

15:45

KIDS 11-14 éves korcsoport díjátadó ceremónia

Színpad

16:00

Challenge nyertesek díjátadója

Színpad

16:30

Spartan Training Group (STG) zászló átadó ceremónia

Színpad

17:30

OPEN díjátadó ceremónia

Színpad

19:45

Csomagmegőrző zárása

Csomagmegőrző

20:10

Fesztiválterület zárása

Fesztiválterület

20:15

Parkolók zárása

Parkolók

VERSENY ELŐTTI TEENDŐK – KÉRJÜK, OLVASD EL!
Kövesd az alábbi útmutatót, a verseny napján történő gyors regisztráció érdekében!
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Még a verseny előtt győződj meg arról, hogy a regisztrációd rendben van, kaptál visszaigazoló e-mailt és rajta vagy a BIB listán (rajtlistán).
Nézd meg honlapunkat: VÁRGESZTES SUPER & KIDS!
Az oldal közepére görgetve hasznos információkat és fontos dokumentumokat találsz. Töltsd le a FELELŐSSÉGI NYILATKOZATOT!
A BIB SZÁMOK (rajtszámok) az esemény oldalon lesznek közzétéve legkésőbb 2018. június 6-án, szerdán. Ha a neved sárga színnel van a
BIB listán, az azt jelenti, hogy többen indultok azonos névvel. Legyél figyelmes, névegyezés esetén fokozottan ügyelj arra, hogy a saját
nevedet válaszd. Amennyiben a másik névhez tartozó BIB számot választod ki, a másik induló nem fogja tudni felvenni a rajtcsomagját!
Hozd magaddal a kitöltött Felelősségi nyilatkozatot a kért adatokkal a versenynapon érvényes személyazonosító okmánnyal együtt!
MINDEN VERSENYZŐNEK rendelkeznie kell kitöltött és aláírt Felelősségi nyilatkozattal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, e nélkül
nem kapod meg a rajtcsomagodat! Ha elfelejted elhozni a Felelősségi nyilatkozatot, kaphatsz egyet a helyszínen, de 30 Burpee az ára!
Az ELIT férfi versenyzők számára időlimit van, amely ez esetben 3,5 óra. Amennyiben egy elit versenyző nem fejezi be a futamát ennyi
időn belül, a helyezése átkerül az OPEN kategóriába. Az Elit futam felára nem visszatéríthető.
Ismerned kell a szabályokat, beleértve a VERSENYSZABÁLYZATOT és az AKADÁLY SZABÁLYZATOT, ez mindenki számára kötelező!
VERSENYNAP – A REGISZTRÁCIÓ MENETE
Megjegyzés: a versenynapon is van lehetőség helyszíni nevezésre, de csak azon futamainkra, ahol még van hely! A nevezés átírása a
versenynapon 1650 HUF, vagy 5 EUR.

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

Ha még nem tudod a BIB számodat, menj a BIB falhoz (közel a regisztrációs területhez) és keresd meg!
A regisztrációs sátraknál találd meg a rajtszámodnak (BIB számodnak) megfelelő sort!
A résztvevők bemutatják a Felelősségi nyilatkozatot az egyik fantasztikus Önkéntes kollégának a regisztrációs sátorban. A
nyilatkozatot és a személyi igazolványt ellenőrzik, mielőtt átvennéd a rajtcsomagod. HA NINCS NYILATKOZAT, NINCS VERSENY,
NINCS KIVÉTEL! Ez a belépőjegyed! Mindenki csak a saját start csomagját veheti át.
A start csomag a következőket tartalmazza: BIB fejpánt (a rajtszámoddal) ezt kötelező a fejen viselni minden versenyzőnek. Kapsz
továbbá Free drink italjegyet, amellyel a célban SOPRONI IPA sört, vagy NATUR ZITRONE alkoholmentes sört választhatsz, valamint
színes karszalagokat – a póló- és az érem átvételhez –, valamint az chipedet. Minden karszalagot fel kell venned még a verseny előtt.
Ha átvetted a start csomagodat, menj tovább, át a chip állomáson, ahol a rendszer ellenőrzi, hogy a chiped működik -e. A kivetítőn
meg fog jelenni a neved, illetve ha a helyszínen regisztráltál, akkor a „new spartan” feliratot fogod látni.
CSOMAGMEGŐRZŐ: csomagodat biztonságosan megőrzik a csomagmegőrzőben. A BAG CHECK sátor 7:30-kor nyit, és 19:45-kor zár,
INGYENES!
A csomagmegőrző az idei évtől INGYENES! Minden versenyző 1 db, maximum 40x60 cm méretű táskát helyezhet el a
csomagmegőrzőben! Amennyiben a táska mérete nagyobb a fent jelzett méretnél, nem helyezzük el a csomagot.
MELEGÍTS BE – erősen ajánljuk, hogy versenyed előtt melegíts be megfelelően – ebben mi is segítünk, minden futam előtt van
bemelegítés!
START IDŐPONTOK
Rajtok időpontjai (kategóriánként): VÁRGESZTES SPARTAN SUPER
9:00

ELIT férfi futam

9:15

ELITE női futam

9:30

Első AGE GROUP futam

10:15

Első STG futam

10:45

Első OPEN futam

15:00

Utolsó OPEN futam

Az első futam 9:00-kor indul, minden futamban 250 versenyző rajtol el 15-30 percenként. Abban a futamban kell indulnod, amelyikbe
beregisztráltál, már a verseny előtti napon is tudnod kell, hogy mely futamban fogsz indulni. Ha mégsem tudod a start időpontodat, a
START LISTÁN és a helyszínen a BIB falon megtalálod! Ha bármilyen problémád van a regisztrációddal, keresd az Információs sátort a
regisztrációs területen, kollégáink segítenek. Ha eltérő időpontban indulsz, mint amelyik futamba regisztráltál, az időmérő cég nem fogja
tudni rögzíteni a helyes időt és kizárnak a versenyből!
Minden versenyzőnek a fején kell viselni a fejpántot, rajtszámmal előre, nem takarhatják le azt, ez kötelező! E nélkül nem engednek be
a start területre és diszkvalifikálnak!

PÁLYA LEÍRÁS
A Várgesztes Spartan Super egy minimum 13 km+ hosszú pálya (minimum 25 akadállyal) természetes és mesterséges akadályokkal. Fehér
szalagok és nyilak jelzik a pályát, de Önkénteseink és a pályabírók is segítenek a tájékozódásban.
Ha nem tudsz teljesíteni egy akadályt, a büntetés 30 db Burpee (négyütemű fekvőtámasz karhajlítással), amit mindenkinek meg kell
csinálnia, kortól és nemtől függetlenül! Az ELIT és az AGE GROUP kategóriás versenyzőknek meg kell mutatniuk a BIB számukat a
kamerába, ha Burpeezniük kell! Amennyiben az ELITE és az AGE GROUP kategóriás versenyzők hibáznak, a bírók felírják a rajtszámot és
a célban büntető időt kapnak, vagy diszkvalifikálják őket. Ha egy versenyző nem követi a bíró utasításait, diszkvalifikálják. Minden
versenyzőnek be kell tartania a versenyszabályokat és az akadály szabályzatot, ez a versenyző felelőssége!
Videó a BURPEE szabályos végrehajtásáról ITT! A VERSENYSZABÁLYZAT és az AKADÁLY SZABÁLYZAT a linkekre kattintva elérhető!
Az orvosi csapattól érkező bármilyen, nem szóbeli segítségnyújtás kizárást eredményez mind az Elit, mind az Age Group, mind az Open
futamok résztvevői számára.
FRISSÍTŐ ÁLLOMÁSOK
A pályán 3 frissítő állomás lesz, 2 helyen SPONSER Sport teával és vízzel, 1 helyen vízzel, továbbá 1 a Finishben, szintén vízzel és SPONSER
Sport teával. Erősen ajánljuk, hogy hozz magaddal ivótasakot, és a megfelelő energiaellátáshoz szükséges ételt-italt. Annyi vizet tudsz inni a
frissítő állomásokon, amennyire szükséged van, azonban arra kérünk, egy eldobható poharat használj, óvd a környezetet! Üveg palackok
használata nem engedélyezett a pályán. Szemetelés a kijelölt zónán kívül (frissítő állomások területén lévő szemetesek) szigorúan tilos, akit
azon kapunk, hogy szemetel, azonnal kizárjuk a versenyből!
IDŐMÉRÉS
Kapni fogsz egy időmérő chipet (értéke 40$), amely méri az idődet, ez alapján állapítják meg az
eredményedet. Az időmérő chipet a csuklódra kell rögzítened a képen látható rajz szerint és a
célban levágják rólad.
Amikor befejezed a versenyt…




Helyezd a chipedet a célnál lévő gyűjtőládákba!
Vedd át a Spartan Finisher pólódat és az érmedet!
Amennyiben elvesztetted a chipedet, keresd fel az időmérő cég sátrát a célzónában!

Amennyiben a versenyző elveszíti a chipjét, rajtszámát, karszalagját, nem jár az érem és póló!
A befutó idők 5 soros kijelzőn megjelennek a célvonalnál. Minden nem hivatalos eredmény azonnal megjelenik az időmérő cég információs
rendszerében. Amikor a verseny véget ér, minden eredményt feltöltenek az IDŐMÉRŐ CÉG WEBOLDALÁRA!
CEU REGIONÁLIS BAJNOKSÁG
A Várgesztes Super része a CEU Regionálus Bajnokságnak. Ebben a versenysorozatban pontrendszer alapján
külön díjazásban részesülnek az Age Group és az Elit kategóriák résztvevői, a bajnokság 5 versenyt tartalmaz,
melyek a következők:
Bytom Spartan Sprint 2018.03.24. (PL), Donovaly Spartan Sprint 2018.05.12. (SK), Várgesztes Spartan Super
2018.06.09. (HU), Kouty Spartan Super 2018.06.23. (CZ), Miskolc Spartan Beast 2018.10.13. (HU)
Az AG és Elit kategóriás versenyzők speciális Finisher medált kapnak a fenti versenyeken és a sorozat végén a
legjobb atléták díjazásban részesülnek. További információ a Regionális Bajnokságról IDE KATTINTVA elérhető!
DÍJÁTADÓ CEREMÓNIÁK
ELIT

13:10 színpad

AGE GROUP

15:10 színpad Minden Age Group kategóriában induló versenyzőnek, aki helyezés ért el, be kell mutatnia a
személyazonosításra alkalmas okmányt ellenőrzés céljából, e nélkül nem vehetik át a díjukat.

KIDS 11-14

15:45 színpad

OPEN

17:30 színpad

Az „egyéni” (Individual) kategóriába beregisztrált indulók eredménye csak az egyéni eredmények között számít, tehát nem tud valaki
csapatban és egyéniben is indulni ugyanazon versenyen! Ha egy csapat tagjaként regisztráltál, akkor az eredményed kizárólag a csapatok
közötti versenybe számít bele, egyénibe nem! Csapatból átírni a nevezést egyéni kategóriába nem lehetséges.
AZOK A DÍJAZOTTAK, AKIK NEM VESZNEK RÉSZT A DÍJÁTADÓ CEREMÓNIÁN, NEM KAPJÁK MEG A DÍJAIKAT, A RENDEZŐK SEMMILYEN
DÍJAT NEM KÜLDENEK KI UTÓLAG.
MINDEN DÍJAZOTTNAK A SPARTAN FINISHER PÓLÓT KELL VISELNIE A DÍJÁTADÓ CEREMÓNIÁN. AMENNYIBEN NEM TESZI EZT MEG, CSAK
A TRÓFEÁT ÉS AZ INGYENES INDULÁSI LEHETŐSÉGET KAPJA MEG.

A SPARTAN KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓ DÍJAZÁSA 2018-BAN (CZ, HU, SK, PO, RO)

FIGYELEM!
TILOS szöges cipőt használni, vagy bármilyen kiegészítőt, amelyen fém, vagy más anyagú szögek vannak! Balesetveszélyes és tönkre teszi az
akadályokat, így mind a nyári, mind a téli versenyeken tilos az ilyen cipők és kiegészítők használata. Azok a versenyzők, akik ilyen lábbelit
használnak, kizárásra kerülnek!

ÓVÁS
A ELIT helyezésekkel kapcsolatban az óvást legkésőbb a díjátadó ceremónia előtt meg kell tenni a versenyigazgatónál. Az óvás díja 30
EURO, vagy ennek megfelelő forint. Amennyiben az óvás érvényes, az óvás díját visszatérítjük. Az óvással kapcsolatos további részletek IDE
KATTINTVA elérhetők.

MULTI TRIFECTA
A Multi Trifectával kapcsolatos tudnivalókat IDE KATTINTVA olvashatod.

INGYENES VERSENYFOTÓK
A versenyen készült fotók 7 napon belül elérhetők lesznek HONLAPUNKON. Néhány
akadálynál a fényképeszeink gépeivel összekapcsolt rendszer kerül telepítésre, így a
versenyzők a rajtszámuk alapján azonosításra kerülnek. A rendszer minden versenyzőről
legalább 1 db képet készít. Ennek feltétele, hogy a versenyzők áthaladjanak az akadály
előtt, vagy mögött lévő mérési ponton. Az akadályoknál meg lesznek jelölve ezek a
hivatalos kamerák az itt látott fekete színű képpel és a kamera logóval.
Figyelem! A BIB felírása a testre nem garancia arra, hogy sikerül képet készítenünk rólad!
Önkéntes Fotósaink által készített képek HONLAPUNKON lesznek elérhetők, az eseményről csupán néhány bemutató album kerül fel
FACEBOOK oldalunkra. A hivatalos videót szintén Facebook oldalunkon, valamint YOUTUBE CSATORNÁNKON láthatod majd.

KIDS RACE – GYERMEK VERSENYEINK NAPIRENDJE
12:05, 12:20 4 – 6 éves kategória futamai
12:35, 12:50 6 – 8 éves kategória futamai
13:05, 13:35 9 – 10 éves kategória futamai
13:50, 14:05, 14:20 11 – 14 éves kategória futamai
14:50 11 – 14 éves kategória döntője rövidített pályán! A legidősebb korcsoport futamainak 10-10 legjobb fiú és lány versenyzője
kerül a döntőbe.
15:45 11 – 14 éves kategória Díjátadó Ceremónia
KIDS INFORMÁCIÓK
Kids versenyünkre is csak abban az esetben lehet nevezni, amennyiben lesz hely a gyermek futamokban – javasoljuk az online
nevezést! Ide is hozni kell a kinyomtatott és kitöltött FELELŐSSÉGI NYILATKOZATOT! Amennyiben a helyszínen regisztrálod gyermekedet
(nem online), először a CASH DESK (pénztár) sátornál kell megvásárolni a vouchert, ezután kell a regisztrációs sátrakhoz menni, ezen belül
is a KIDS regisztrációhoz. A gyermek regisztráció az adott futam előtt 30 perccel zár. Ezúton kérjük a szülőket, hogy a regisztrációnál a
gyermekkel csak az egyik szülő álljon sorba, ezzel csökkentve a nagy létszámot a regisztráció területén! A gyermek helyszíni regisztráció ára
5300 Ft. Minden befutó gyermek Finisher pólót és érmet, valamint MOMENTS nápolyi szeletet kap. Ha a helyszínen regisztrálsz, hozz
magaddal készpénzt! Hogy könnyen megtaláld a rajt- és a célterületet, keresd a narancssárga Kids zászlókat és kapukat! A gyermekek
nevezése nem tartalmaz balesetbiztosítást.
GYERMEK VERSENYZŐI KÉZIKÖNYV a Kids versenyről a linken olvasható! A gyermekeket a helyszínen a NERF gyakorlópályája várja!

FESZTIVÁL KIHÍVÁSOK (CHALLENGES)
Amíg várakozol a futamodra, csinálj extra edzést, próbáld ki mini kihívásunkat, teszteld az erődet és nyerj ajándékot! 

SZÁLLÁS:
•

•
•

A Várgesztes Villapark szálláshelye megtelt, a környékben lévő nagyobb településeket ajánljuk - 30 km-es körzetben
Oroszlány, Tatabánya, Tata, 50-70 km-es körzetben Győr, Komárom, Esztergom, Budapest városokban érdemes szállást
keresni.
BOOKING.COM
KEMPINGEZÉS NEM LEHETSÉGES A VERSENY HELYSZÍNÉN, A FESZTIVÁL TERÜLET ÉS A PARKOLÓ LE LESZ ZÁRVA!

FESZTIVÁL TERÜLET
Neve: Villapark Várgesztes
Cím: H-2824 Várgesztes, Villapark 201/25, Hungary
A fesztivál terület GPS koordinátái: GPS: 47°29'04.3"N 18°23'05.0"E
A parkolók közel vannak a fesztiválterülethez (mindössze 5 perc séta). Kérjük, érkezz meg a parkolóba legkésőbb 1,5 órával a
futamod előtt!!! A fesztiválterület a Villapark mellett található. A Villaparkba a belépés kizárólag a szálloda vendégei számára
lehetséges, akik a rendezvény idejére itt foglaltak szállást. A fesztiválterület rendelkezik mindazon infrastruktúrával, amely biztosítja a
versenyzők és a nézők megszokott kényelmét.
A fesztivál terület 17:15-kor zár!
A FESZTIVÁL TERÜLET TÉRKÉPE | A FESZTIVÁL TERÜLET WEBOLDALA

MEGKÖZELÍTÉS
•

Az M1 autópálya irányából érkezőknek azt javasoljuk, hogy Tatabányánál a 61-es km-nél lévő kijáratnál kanyarodjanak le,
tehát KÖRNYE felé jöjjenek, ne a Muta hegyi úton, mert az útminőség utóbbi esetében rendkívül rossz!

PARKOLÁS
•
•
•
•

Érkezz meg a parkolóba legkésőbb 1,5 órával a futamod előtt!
A parkoló közel van a fesztiválterülethez, mindössze 5 perc séta.
A parkoló ára 1200 HUF.
Buszok is tudnak itt parkolni, de ez egy füves terület, így azt ajánljuk, hogy tegyék le az utasaikat itt és menjenek aszfaltos
parkoló területre, Oroszlányba.

További parkolási információ
•

•
•
•
•

TILOS a parkolás olyan helyeken, ahol akadályozod a forgalmat! TILOS a parkolás a kijelölt területeken, illetve a főutak
mentén! A szabálytalanul parkoló autókat elszállítják, vagy a Rendőrség bírságot szab ki. A Villapark vendégei az
objektumon belül kizárólag a bungalók melletti kocsi beállóikra parkolhatnak, az utakon TILOS a parkolás!
Kövesd a parkoltató személyzet utasításait!
Érkezz TELEKOCSIVAL, sokkal olcsóbb, csökkentitek a forgalmat és környezetbarát!
Kérjük, semmit ne hagyj az autódban szem előtt, a rendezők nem vállalnak felelősséget a parkoló járművekből ellopott
tárgyakért!
Vidd magaddal a táskádat, benne mindent, amire a verseny helyszínén szükséged lehet! A csomagmegőrző INGYENES!
Minden versenyző 1 db 40x60 cm-es táskát helyezget el a csomagmegőrzőben

NÉZŐK
A nézők megtekinthetik a versenyt és INGYENESEN beléphetnek a verseny területére. Hozhatnak kamerákat, azonban be kell tartaniuk
az iránymutatásokat és nem léphetnek be a versenypálya lezárt területére. Étel és ital vásárlási lehetőség lesz a fesztiválterületen,
egyes büfékben elérhető a bankkártyás fizetési lehetőség, de mindenképp hozz magaddal készpénzt!
DJ és Speaker szórakoztat egész nap a fesztiválterületen!

FELSZERELÉS ÉS RUHÁZAT
Mindenképpen hozz magaddal egy teljes váltás ruházatot és cipőt, mert a versenyen vizes és sáros leszel. Ne felejts el műanyag
zacskót hozni a nedves ruháidnak!

CSOMAGMEGŐRZŐ
A csomagmegőrző az idei évtől INGYENES! Minden versenyző 1 db, maximum 40x60 cm méretű táskát helyezhet el a
csomagmegőrzőben! Amennyiben a táska mérete nagyobb a fent jelzett méretnél, nem helyezzük el a csomagot.
AJÁNLOTT FELSZERELÉS
Ivótasak, elektrolitok, energiaszelet, elsősegély csomag, TEREPFUTÓ CIPŐ, KULLANCS RIASZTÓ, NAPTEJ!

ÉTEL ÉS ITAL
Minden Super célba érkező MOMENTS nápolyi szeletet, SPONSER Sport teát, vizet, banánt kap, valamint választhat SOPRONI IPA sört,
vagy NATUR ZITRONE alkoholmentes üdítőitalt a Finish zónában. Minden gyermek résztvevő MOMENTS nápolyi szeletet és vizet kap a
célban! Étel és ital kapható lesz a fesztiválterületen, egyes helyeken bankkártya használható, de arra kérünk, hozz magaddal
készpénzt!

FELELŐSSÉGTELJES ALKOHOL FOGYASZTÁS
A Spartan vezetősége ezúton is felhívja a figyelmet a felelősségteljes alkohol fogyasztásra! Ne árnyékold be a versenyt ide nem illő,
felelőtlen cselekedetekkel.

BOLTOK
A megfelelő frissítéshez megvásárolhatod a SPONSER termékeit. A SPARTAN SHOP-ban megtalálhatod a nagyszerű Spartan
termékeket! A MOBILNÍ FYZIOTERAPIE sátorban masszázs és tape szolgáltatás igénybe vehető. Kérjük, a vásárláshoz hozz magaddal
készpénzt!

LÉTESÍTMÉNYEK
A helyszínen telepített mobil WC-ket, valamint kézmosókat tudtok használni. "Spartan" stílusú (hideg vizes) zuhanyzási lehetőség lesz hozz törülközőt, és egy váltás ruhát! Tusfürdő használata tilos! Férfi, női és gyermek (sátras) öltözők rendelkezésre állnak!

SPARTAN INFORMÁCIÓK
•
•
•
•
•
•
•

Hűtőtáska, üveg használata nem engedélyezett a verseny helyszínén, a Security-s kollégák ellenőrizhetik
Ne hozz állatot – csak segítő kutyák használata engedélyezett. A nagy tömeg egyébként is kínzás a kutyusoknak!
Kérjük, ne hívd a helyszínt kérdésekkel! Eseményeink Facebook oldalai a legmegfelelőbbek az információk gyors
eléréséhez: (SUPER, KIDS, SPRINT).
Igyál sok vizet a verseny előtt! A pálya brutálisan NEHÉZ! Légy felkészült!
Aludj eleget, ez a verseny nem vicc!
Saját sátor felállítása nem engedélyezett a fesztiválterületen és a parkolókban! Sátorhelyek csak a Partnereink részére vannak
fenntartva! A fesztivál terület le lesz zárva az esemény előtt!
Ha fejkamerát viselsz, gondoskodj róla, hogy a kapcsolati adatok (név, telefonszám) rajta legyenek az eszközön. Ha elveszíted
a kamerát a pályán, akkor ez az egyetlen módja annak, hogy azonosítsuk.

ZORD IDŐJÁRÁS
Zord időjárás esetén - mint pl. villám, tornádók, hurrikánok, árvíz, stb. - a Spartan fenntartja a jogot, hogy eltávolítson egyes akadályokat,
a pálya bizonyos részeit módosítsa, vagy törölje az eseményt, ezáltal biztosítsa a versenyzők és a rendezők biztonságát.

AKKREDITÁCÓ
Csak az akkreditált újságírók, fényképészek, filmesek készíthetnek felvételeket a pálya területén. Kérjük, az akkreditáció kapcsán
lépj kapcsolatba velünk a verseny előtt legalább 7 nappal az info@hu.spartan.com e-mail címen, és az esemény napján keresd a

PRESS CENTER sátrat a helyszínen, a regisztráció területén!
EREDMÉNYEK
A célba érkezésnél megtekintheted az időeredményedet a célnál lévő 5 soros kijelzőn. Az esemény ideje alatt a cél közelében található
monitorokon és tableteken megtekintheted az eredményeket a fesztiválterületen.
A verseny eredményei az időmérő cég oldalán kerülnek publikálásra rögtön a verseny után, az alábbi linken: ONLINE SYSTEM.
Kérjük, ne küldj e-mailt azzal kapcsolatban, hogy mikor hozzuk nyilvánosságra az eredményeket!
Az eredmények tekintetében minden panaszt - függetlenül attól, hogy egy rosszul megírt névről, rossz kategóriába besorolásról, vagy
hiányzó csapattagról, hibásan mért időkről van szó - 48 órán belül jelezni kell az esemény után közvetlenül az időmérő cégnek. Ezután a
határidő után nincs lehetőség korrekcióra. Az időmérés tekintetében minden, a Spartanhoz beérkező reklamációt figyelmen kívül hagyjuk,
az időmérő cég elérhetősége: info@onlinesystem.cz!
A hivatalos eredmények a verseny honlapján kerülnek megjelenítésre az esemény után 5 napon belül!

BALESET BIZTOSÍTÁS
Minden résztvevő a saját felelősségére indul. A regisztrációs díja tartalmazza a balesetbiztosítást. Javasoljuk, hogy indulás előtt menj el
orvosi vizsgálatra. A szervező nem vállal felelősséget az utazással vagy helyszínen tartózkodással kapcsolatos vagyoni, vagy egészségügyi
károkért. Minden versenyzőnek rendelkeznie kell érvényes TB kártyával.
A biztosítási részletekért (angol nyelvű) kérjük, KATTINTS IDE!
A biztosítási igény benyújtásához szükséges információkért (angol nyelvű) kérjük, KATTINTS IDE!
A következő információk csak a külföldi versenyzők számára szólnak. A külföldiek biztosítását a Metlife Travel Insurance program fedezi,
kérjük, olvasd el a fontos részleteket az eljárásról (angol nyelvű) IDE KATTINTVA!
FAIR PLAY
A jobb eredményért nem éri meg figyelmen kívül hagyni a szabályokat, pl. ha nem segítesz egy versenyzőnek, aki orvosi segítségre szorul,
vagy amennyiben egy versenyző veszélyes módon közlekedik a pályán (pl. tolakodik, vagy ha a lassabb résztvevő nem engedi el a nála
gyorsabban haladókat), kizárható! Bárki, aki kihagy akadályt, vagy nem csinálja meg a büntető Burpeeket, azonnal kizárható és eltiltható a
további versenyektől. Kizárás sújt továbbá minden versenyzőt, aki szemetel a pályán, csak a kijelölt helyeken lévő szemetes zsákokban
lehet szemetet elhelyezni
KAPCSOLAT
Amennyiben bármilyen kérdésed van, keress bennünket az alábbi e-mail címen június 6-a, szerdáig: info@hu.spartan.com.
FIGYELEM! Nevezés átírására online június 5-e szerdáig van lehetőség, utána már csak a helyszínen! A helyszíni átírás / módosítás
eljárási díja 1500 HUF, vagy 5 EUR.
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