
                  VERSENYKIIRÁS    

  

  

 SZERVEZŐK   

Főszervező a Nagyváradi XTERRA Sport Club, partnerek A Bihar megyei Sport és Ifjusági igazgatóság 

 Email: info@crosulbailefelix.ro                                                          WEB: www. bailefelix-trailrace.com 

 RAJT / CÉL TERÜLET   

A május fürdő mellet talalható Somló hegy lábánál (Kráter)  GPS kordináták  46°58'50.91"N   22° 1'17.38"E 

  

 TÁVOK ÉS RAJT IDŐK   

20 km egyéni 10:00 AM 
10 km egyéni 10:00 AM 
20 km 2 fős váltó 10:00 AM 
5 km 10:15 AM 

  NEVEZÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK   

Az esemény webboldalan ONLINE nevezéssel és befizetéssel.                      www. bailefelix-trailrace.com 

  

Banki átulalással:       A következő számlaszámra: 

                                     Clubul Sportiv Xterra Sport 

                                     IBAN: RO57 INGB 0000 9999 0291 3862  

                                     ING Bank 

  



A versenyközpontban 2014 junius 1-én 7:30-9:30 között 

 NEVEZÉSI DIJAK   

20 Km Egyéni 10 Euro március 31 ig 

  15 Euro aprilis 1-május 15 között 

  20 Euro május 16-junius 1 között 

 

10 km egyéni 10 Euro március 31-ig 

  15 Euro április 1-május 15 között 

  20 Euro május 16-junius 1 között 

 

20 km 2 fős váltó 20 Euro/csapat március 31 ig 

  30 Euro/csapat április 1-május 15 között 

  40 Euro/csapat május 16-junius 1 között 

  

5 km  5 Euro junius 1-ig 

  

Gyermekfutás (1 km) ingyenes 

A nevezési dijak befizethetőek lejben is az Euro/Lei napi árfolyamán 

: (20 km egyéni, 20 km 2 fős váltó, 10 km)   

Rajtcsomagot, A verseny hivatalos Technikai (futó) polóját, Chippes időmérést, 
Frissitőpontok, 
Orvosi felügyeletet, Csomag megőrzést,A távot teljesitők egyedi öntvény emlekérmet 
kapnak. 
Online Oklevelet, Online kepgaleriat, Áfát 

: 5 km   

A verseny hivatalos pólóját, Rajtszámot, Frissitőpontok, Orvosi felügyelet, Befutó érmet. 

 RÉSZVÉTELI  FELTÉTELEK 20 km EGYÉNIBEN, VÁLTÓBAN ÉS A 10,KM   

  EGYÉNIBEN.   



 A 20 km egyéni az alsó korhatár 16 év, a 16 évesnél fiatalabb futók csak a szülő irásos 
beleegyezésével vehet részt a versenyen. 

A 20 km 2 fős váltó és a 10 km egyéni alsó kórhatára 12 év. 

Személyi igazolvány, útlevél vagy befizetési bizonylat. 

FELTÉTELEK  AZ 5km FUTÁSON. 

 Az 5 km- es futáson az alsó korhatár 12 év. A 12 évesnél fiatalabb futók csak a szülő 
irásos beleegyezésével vehet részt. 

Személyi igazolvány, utlevél vagy befizetési bizonylat. 

 FELTÉTELEK  A GYERMEK  FUTÁSON. 

  A gyermek futás felső korhatára 12 év . A 12 évnél idősebbek rajthoz állhatnak az 5 
km-es távon a 10 km-es távon, vagy csapattagként a 20 km es 2 fős váltóban 
Rajtszám átvételkor az eggyik szülő aláirja a nyilatkozatot, hogy a gyermek a szülő 
felelőségére indul.  

 A rajtszámot kötelezö elől viselni. Azok a futók akik nem viselnek rajtszámot kizárásra 
kerülnek A 6 évesnél fiatalabbak egy felnőtt kiséretében vehetnek részt a 
versenyen 

  

LEIRÁS   

 Egy kőr hossza 10 km, amely változatos erdei terepen halad. Teljes egeszében kijelőlve 
a szervezők által 

 A 20 km egyéni távon 2 kőrt kell teljesiteni 

 A 10 km egyéni távon 1 kőrt kell teljesiteni 

 A 20 km 2 fős váltó minden csapattagja egy kőrt teljesit és a rajt-cél területén talalható 
váltópontnál váltja a csapattaársát. 

  

 IDŐMÉRÉS   

A 20 km egyéniben, váltóban és a 10 km egyéniben az időmérés chippel tőrténik amely 
a rajtszámra van ragasztva. 

A 20 váltó résztvevői a váltásnál átadják a csapattársuknak a rajtszámot. 

 EREDMENYHIRDETÉS   



A 20 és 10 km egyéniben nők és férfiak külön: abszolút és kategóriánként, 16-18 év, 
19-30 év, 31-40 év, 41-50 év, 51-60 év, 61 év  felettiek 
A 20 km 2 fős váltó nők és férfiak külön (a vegyes párosok a férfiakhoz vannak 
besorolva): abszolút 

   

Minden kőrben (egy kőr hossza 10 km) 3 frissitőpont lessz elhelyezve.  

1. Frissitőpont, a Rajt-Cél területéhez közel 

2. Frissitőpont, a 4,8 km nél 

3. Frissitőpont, a 7,2 km nél 

NYUJTÁS   

A rajt/cél területen lessz egy sürgősségi mentő autó,  

Az utvonalon a Vörös kereszt önkéntesei teljesitenek szolgálatot a verseny ideje alatt 

  

 MOBIL WC   

A mobil WC-k a rajt cél területen lesznek találhatóak 

  

 CSOMAGMEGŐRZÉS   

A 20 km egyéni, váltó és 10 km egyéni rajtcsomagban lessz egy matrica egy 
számjeggyel, ez a számlyegy megegyezik a rajtszámmal. 

A rajtszám alapján lehet  leadni és felvenni a csomagokat 

Figyelem! A szervezők nem vállalnak felelősséget a csomagokban  

hagyott értéktárgyakért. 

A versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, 
hogy, egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és 
elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző 
egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett 
káraikért  kártérítésre nem kötelezhetők. 
A versenyben résztvevők csomagjainak elhelyezésére a rendezők sátrat 
biztositanak. 
A csomagokban hagyott érékekért a rendezők nem tartoznak felelőséggel. 



Értékmegőrzést  a verseny szervezöi nem vállalnak. A rajtszámot  elöl jól 
látható helyen kell viselni, a rögzitéshez biztostüt a rajtcsomagban talál a 
versenyző. 
Kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, 
nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, valamint aki nem teljesíti a 
verseny - szervezők által kitűzött - teljes távját, vagy a nevezési lapot nem a 
valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet 
nem rendeltetésszerűen használja. 
A versenyen kísérő autó, kerékpár használata kizárólag a szervezők részére 
megengedett. 
Étel és ital a versenyzők számára csak a kijelölt frissítő állomásokon 
engedélyezett. 
A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával 
futni tilos, kizárást von maga után. 
A nevezési díjat visszakövetelni nem lehet. 
A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek 
elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail 
címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos hírlevelet küldjön.. 

  

  

A szervezők az esetleges változtatások jogát fentartják, melyről időben  

értesitjük a résztevőket emailban.  

 

  

                                                                            

 


