Kis-Balaton Kör Futóverseny
Időpont: 2022. szeptember 17.
Rajt és cél helyszíne: Zalakaros, Karos Korzó (Szőlő u. 16.)
Program:
8:00 – 10:00 Regisztráció, rajtszám átvétel
8:50: Közös bemelegítés a gyermekeknek
9:00: SZABADICS Gyermek és családi futóverseny rajt (700 m, 1400 m, 2800 m)
9:40

Gyermek verseny eredményhirdetés és ajándéksorsolás a rajtszámok alapján

10:15 Közös bemelegítés
10:25 Köszöntő
10:30 Kis-Balaton kör egyéni, váltó (35 km)
10:45 21 km rajt
11:00 6 km és 10 km rajt
12:30 Eredményhirdetés 6 és 10 km indulóknak, ajándéksorsolás a rajtszámok alapján
15:00 Eredményhirdetés 21 km-en és 35 km-en és váltón indulóknak, ajándéksorsolás a
rajtszámok alapján

A szervező a program- és időpont változtatás jogát fenntartja!
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Versenyszabályzat:
Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a 2022. szeptember 17-én
megrendezésre kerülő Kis-Balaton Kör Futóversenyre vonatkozik, melynek főszervezője
a Zalakarosi Futrinkák SE, továbbiakban: Szervező. A Szabályzatot a Szervező a verseny
zavartalan lebonyolítása, a Versenyzők tájékoztatása és a sportszerű, szabályszerű
versenyeztetés megvalósításának érdekében alkotta meg.
A futóversenyt a Szervező 700 m, 1400 m, 2800 m, 6 km, 10 km, 21 km és 35 km távokon
hirdeti meg az általa kijelölt útvonalakon. A futóverseny 700 m, 1400 m, 2800 m távjain való
részvételnek alsó korhatára nincs, minden 18 év alatti Versenyző részvételének feltétele a
szülői beleegyező nyilatkozat kitöltése és a rajtszám átvételekor történő leadása vagy a
helyszínen való aláírása. A futóverseny 35 km-es távjának és a váltóknak alsó korhatára 18
év, a 21 km-es táv alsó korhatára 14 év, a 6 és 10 km-es táv alsó korhatára 10 év.
Abban az esetben, ha olyan drasztikus időjárás lép fel, mely ellehetetleníti a verseny
biztonságos lebonyolítását, a Szervező arról értesítést küld és egy következő időpontban kerül
az esemény megrendezésre. Amennyiben a koronavírus járvány következtében a kormány
olyan döntést hozna, hogy a versenyt el kellene halasztanunk, akkor a nevezési díjakat a
szervező a következő évi versenyre átvezeti. Az ilyen vis maior helyzetek esetén a Szervező
nem kötelezhető a nevezési díjak visszatérítésére.
Korcsoportok:
•
•
•
•
•
•
•
•

2800 m: 0-5,99 év; 6-9,99 év; 10 – 13,99 év
1400 m: 0-5,99 év; 6-9,99 év
700 m: 0-5,99 év; 6-9,99 év
35 km váltó (min. 2 – max. 5 fő): női és férfi kategóriában, 18 év felettiek vehetnek részt,
a vegyes csapatok férfi kategóriában kerülnek értékelésre, nincs korcsoport besorolás
35 km: 18 -29,99 év, 30 – 39,99 év, 40-49,99 év, 50+
21 km: 14 – 17,99 év; 18 -29,99 év, 30 – 39,99 év, 40-49,99 év, 50+
10 km: 10 – 17,99 év; 18 – 29,99 év, 30 – 39,99 év, 40-49,99 év, 50+
6 km: 10 – 17,99 év; 18 – 29,99 év, 30 – 39,99 év, 40-49,99 év, 50+

A Szervező a nevezések beérkezésére való tekintettel a kategóriák változtatására való jogot
fenntartja.

2

Nevezés menete:
•
•

•

•

A Szervező online előnevezést és helyszíni nevezést egyaránt biztosít. Maximális
nevezési létszám nincs.
Előnevezésnek minősül a zalakaros.sportey.hu oldalon leadott nevezés és a
nevezési díj megfizetése. A Szervező előnevezést 2022. március 1-től 2022.
augusztus 21. 23:59-ig fogad. Az előnevezés három szakaszban történik.
2022. március 1-től április 30. 23:59-ig; május 1-től június 30. 23:59-ig; július 1-től
augusztus 21. 23:59-ig.
Helyszíni nevezésre a következő időpontokban van lehetőség:
o szeptember 16. (péntek) 13-18.00 óráig a zalakarosi Rendezvényközpont
halljában (Zalakaros, Szőlő u. 16.)
o szeptember 17. (szombat) 8-10.00 óráig a zalakarosi Rendezvényközpont
halljában (Zalakaros, Szőlő u. 16.)
Az előnevezett Versenyzők a helyszíni nevezésre kijelölt időpontokban és
helyszíneken vehetik át a rajtszámot.

Nevezési lap kitöltése, nevezés benyújtása:
•
•

•
•
•

•

•
•

A Szervező az előnevezéshez online nevezési lapot biztosít.
A Szervező online nevezés esetén online biztosítja a felelősségvállalási nyilatkozatot,
melynek elfogadása a nevezés feltétele. Online nevezési lap aláírással történő
ellátására nincs lehetőség, az aláírás nélkül, a benne található nyilatkozat
elfogadásával egyidejűleg érvénybe lép.
A 18 év alatti Versenyzők részvételének feltétele a szülői vagy gondviselő által kitöltött
nevezési lap és felelősségvállalási nyilatkozat.
Helyszíni nevezés esetén a helyszínen biztosítunk nevezési lapot és
felelősségvállalási nyilatkozatot, melynek kitöltésével válik a nevezés elfogadottá.
Amennyiben a 18. életévét be nem töltött jelentkező nem rendelkezik szülő, vagy
gondviselő által aláírt felelősségvállalási nyilatkozattal, úgy a versenyen való részvétel
megtagadható.
Az online nevezéssel a Versenyző nevezését a „Előjelentkezés elküldése” gombra való
kattintással a Szervező automatikusan fogadja, így annak bárminemű egyéb
továbbítása nem szükséges.
A nevezés a nevezési díj átutalásos megfizetésével válik véglegessé!
A nevezés elküldésével a nevező egyidejűleg elfogadja a versenyszabályzatot és az
adatkezelési tájékoztatót is.

Nevezési díj mértéke és megfizetése:
•

•

A nevezési díjat online bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni. A résztvevő státusza a
befizetést követően kerül aktív állapotba. Amennyiben a versenyző technikai pólót
vagy soft cup-ot igényel, akkor annak ára is hozzászámolásra kerül a fizetendő
végösszeghez.
o Számlát igény esetén e-mailben továbbítjuk.
Amennyiben a Versenyző a futóversenyen nem vesz részt és azt a versenyt
megelőzően legkésőbb 2022. augusztus 21. 23:59-ig jelzi, abban az esetben a

3

•

•

•

•

Szervező a nevezési díj 100%-át a Versenyzőnek visszautalja. 2022. augusztus 22.
0:00 után a rajtcsomagok véglegesítése miatt erre már nincs lehetőség.
Ha az előnevezett versenyző az előnevezés határideje után vagy a helyszínen távot
szeretne módosítani, abban az esetben 1.000 Ft kezelési költség kerül felszámításra.
Átnevezés esetén a versenyzőnek új rajtszámot biztosít a Szervező. Amennyiben a
versenyző nem szeretne új rajtszámot kérni, úgy a plusz kezelési költség nem kerül
felszámításra.
Amennyiben a versenyző kisebb távról nagyobbra szeretne váltani, úgy a nevezési
díjak különbözete felszámításra kerül. Nagyobb távról kisebb távra váltás esetén a
különbözetet a Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni.
A nevezés átruházására előnevezés esetén a rajtszámok véglegesítése miatt 2022.
augusztus 21. 23:59-ig van lehetőség, ezt követően a rajtszám átruházása csak a
rajtszám grafikájának módosítása nélkül, de az induló adatainak a rendszerben történő
módosításával díjmentesen lehetséges.
Amennyiben az előnevezett versenyző az előnevezési határidőig nem egyenlíti ki
az előnevezés díját, úgy nevezése a rendszerből automatikusan törlésre kerül!

EARLY BIRD - ELŐNEVEZÉSI DÍJAK (FT/FŐ)
2022. MÁRCIUS 1-TŐL ÁPRILIS 30-IG
TÁVOK
KOROSZTÁLYOK SZERINTI ÖSSZEGEK
18 év felett
18 év alatt
Kis-Balaton kör (35 km
5 000 Ft
egyéni)
Félmaraton
Tízes
Hatos
Váltó (2-5 -főig)

4 000 Ft
3 000 Ft
3 000 Ft
3 000 Ft / fő

3 000 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft
-

ELŐNEVEZÉSI DÍJAK (FT/FŐ)
2022. MÁJUS 1-TŐL JÚNIUS 30-IG
TÁVOK
KOROSZTÁLYOK SZERINTI ÖSSZEGEK
18 év felett
18 év alatt
Kis-Balaton kör (35 km
7 000 Ft
egyéni)
Félmaraton
Tízes
Hatos
Váltó (2-5 -főig)
Gyermekverseny
700 m, 1400 m, 2800 m

6 000 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
3 500 Ft / fő
-

4 000 Ft
3 500 Ft
3 500 Ft
1 500 Ft

Családi verseny
700 m, 1400 m, 2800 m

1 000 Ft

500 Ft
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ELŐNEVEZÉSI DÍJAK (FT/FŐ)
2022. JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 21-IG
TÁVOK
KOROSZTÁLYOK SZERINTI ÖSSZEGEK
18 év felett
18 év alatt
Kis-Balaton kör (35 km
8 000 Ft
egyéni)
Félmaraton
Tízes
Hatos
Váltó (2-5 -főig)
Gyermekverseny
700 m, 1400 m, 2800 m

7 000 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft
4 500 Ft / fő

4 500 Ft
4 000 Ft
4 000 Ft
1 500 Ft

Családi verseny
700 m, 1400 m, 2800 m

1 000 Ft

500 Ft

TÁVOK
Kis-Balaton kör (35 km
egyéni)

HELYSZÍNI DÍJAK (FT/FŐ)
KOROSZTÁLYOK SZERINTI ÖSSZEGEK
18 év felett
18 év alatt
9 000 Ft
-

Félmaraton
Tízes
Hatos
Váltó (2-5 -főig)
Gyermekverseny
700 m, 1400 m, 2800 m

8 000 Ft
7 000 Ft
7 000 Ft
5 000 Ft / fő
-

5 000 Ft
4 500 Ft
4 500 Ft

Családi verseny
700 m, 1400 m, 2800 m

1 500 Ft

1 000 Ft

2 000 Ft

Előnevezéssel vásárolható:
•

Technikai Póló (férfi, női, gyerek): 3.500 Ft / db (csak előnevezéssel
vásárolható)
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•

Soft cup: 1.500 Ft / db

A nevezési díj tartalmazza:
•

versenyen való részvétel - forgalomkorlátozással biztosított útvonalon

•

egyedi befutó érem minden távon

•

rajtszám

•

chipes időmérés

•

közös bemelegítés

•

helyezettek éremmel való díjazása

•

frissítőponton víz, izotóniás ital, szőlőcukor, gyümölcs stb.

•

WC és öltöző használat

•

a célban frissítők

•

online eredménylista

•

interneten közzétett fotók

•

helyszíni orvosi felügyelet

•

21 km és 35 km-es távokon indulóknak frissítő masszázslehetőség (helyszínen)

•

A verseny ideje alatt (2022. szeptember 16-18.) egyszeri alkalommal ingyenes belépési
lehetőség a Zalakarosi Fürdőbe (alap belépőjegyet tartalmaz) (csak a 6,10,21 és 35 km
és váltó távon nevezőknek)

Kedvezmények:
• Amennyiben Spuri Aranykártyával rendelkezik, minden táv nevezési díjából 500 Ft
kedvezményt biztosít a Szervező. A nevezési lap leadásakor és a nevezési díj
megfizetésekor Spuri Aranykártya tagságot igazolni kell!
• A Kanizsai Futóklub és a zalakarosi lakosok (lakcímkártyával igazolva) részére az
egyéni nevezés díjából a Szervező 1000 Ft kedvezményt biztosít minden távon.
• A kedvezmények össze nem vonhatók!
Eredményhirdetés:
•
•
•

MINDEN KATEGÓRIA 1-3. helyezettjei (fiú-lány, férfi-nő) érem díjazásban
részesülnek.
A VÁLTÓ vegyes csapatokat a férfi kategóriában értékeljük. Nincs korcsoport
szerinti díjazás.
A Gyermek és családi verseny résztvevői közül az első 3 helyezett érem díjazásban
részesül.
Mind a 6 és 10 km-en indulók, mind a 21 és 35 km-en, mind pedig a gyermekverseny
indulók között értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra a díjátadók után. A sorsolás
a rajtszámok alapján, a távokat sikeresen teljesítők között kerül megrendezésre.
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Útvonal:
•
•
•

•
•

•
•
•

Szervező a 700 m, 1400 m, 2800 m, 6 km, 10 km, 21 km és 35 km versenytávokra
útvonalat jelöl ki és tesz közzé.
Az egyes távok útvonalait a közösségi média felületein és honlapunkon a versenyt
megelőzően teszi közzé a Szervező.
Az útvonalakat a Szervező tájékozódást segítő táblákkal és az útburkolatra felfestett
nyilakkal látja el (irányjelzés, bóják, stb.). Az útvonal forgalmas szakaszain,
kereszteződéseiben való biztonságos és zavartalan áthaladást önkéntesek,
polgárőrök, rendőrök biztosítják.
A Szervező frissítőpontokat helyez el, ahol a Versenyzőnek lehetősége van frissítőt
magához venni.
A verseny pohármentes verseny, tehát a Szervező nem biztosít egyik frissítő ponton
sem műanyag poharat, kérjük a versenyzőket, hogy hozzanak magukkal
újrahasznosított poharat, kulacsot, stb, amit maguknak meg tudnak tölteni.
A Versenyzők útvonalon való végig haladását a Szervező több helyen ellenőrzi.
A Szervező az utolsóként elhaladó Versenyző után kerékpárral vagy autóval ellenőrzi
az útvonalat.
A távokra enyhe emelkedők és lejtők jellemzőek.

Frissítési Pontok:
Frissítési pontok a rajt/cél területén kívül, minden távon, több helyen lesznek kihelyezve:
•
•
•
•

6 km: 1 frissítőpont
10 km: 2 frissítőpont
21 km: 3 frissítőpont
35 km: 7 frissítőpont

A verseny pohármentes verseny, tehát a Szervező nem biztosít egyik frissítő ponton sem
műanyag vagy papír poharat, tehát kérjük a versenyzőket, hogy hozzanak magukkal soft cupot, kulacsot, stb, amit maguknak meg tudnak tölteni. A frissítési pontokan az esetleges
torlódások elkerülése miatt hosszabban lesznek asztalok kihelyezve és több frissítési pont
lesz.
A szervezők a versenyközpontban biztosítanak soft cup bérlési és vásárlási lehetőséget,
melynek összege egységesen 1500 Ft.
Egyéb információk:
•
•
•
•

Egy nevező egy táv futására jelentkezhet.
A családi versenyen minimum 2 fő, maximum 4 fő indulhat, ebből minimum egy főnek
14 év alattinak kell lennie.
A családi versenynél a legutolsó célba érkező időeredményét vesszük figyelembe.
Váltókra vonatkozó információk: minimum 2 fő, maximum 5 fő teljesíti a távot. A váltó
35 km-es távon kerül megrendezésre. A váltó pontok a frissítő pontokon lesznek. A
váltók maguk oszthatják be a csapattagok hány km-t futnak. A szervező lehetőséget
biztosít a résztvevőknek, hogy aki egyéniben teljesíti a 35 km-t, az lehet a váltó első
embere is (ő ebben az esetben 2 rajtszámmal indul). A csapattagoknak egy darab
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•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

rajtszáma lesz, melyet váltáskor át kell adni a következő futónak. A rajtszámokhoz
szükséges rögzítő eszközt a Szervező biztosít! Vegyes csapatok férfi kategóriában
kerülnek értékelésre! A váltóban csak 18 év felettiek vehetnek részt, korcsoportos
elosztás nincs! A váltópontokra való kiszállítást a csapatoknak önállóan kell
megoldani.
A rajtszámot a póló elejére, jól látható helyen kell rögzíteni. A rajtszámot a rögzítéshez
szükséges kapcsokkal együtt a nevezők a helyszínen vehetik át.
A Szervező a Versenyzőt a futóversenyből kizárja, ha a nevezési lapot nem a
valóságnak megfelelően tölti ki (pl. születési idő), a rajtszámot összehajtja, letakarja,
nem a póló elejére tűzi, futótársával szemben sportszerűtlen magatartást tanúsít
(szándékos lökdösés, gáncsolás, stb.).
A verseny időtartamára (előnevezések megkezdésétől az eredményhirdetésig) jelen
Szabályzatot mind a Szervező, mind a Versenyző köteles magára kötelező érvényűnek
tekinteni, függetlenül attól, hogy a Versenyző a nevezési lapot saját aláírásával elláttae vagy sem (elektronikus nevezési lap és papír alapú nevezési lap esetén egyaránt).
A Szervező fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás jogát!
A Versenyszabályzat célja sportszerű légkört teremteni a versenyen, gondoskodni a
versenyzők biztonságáról, védelméről és a verseny színvonalának emeléséről.
A verseny szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető,
ezért a versenytávon és a célterületen a nemdohányzók védelmében szigorúan tilos a
dohányzás. Az a versenyző, akit a tiltás ellenére a verseny területén, frissítőponton,
váltóponton, vagy Rajt- és Célterületen a verseny ideje alatt dohányzik, kizárásra kerül
a versenyből, rajtszámát a Szervező visszaveszi.
A verseny országúti futóverseny, nem lesz útlezárás, mindenki saját felelősségére, a
KRESZ szabályait betartva vesz részt a rendezvényen. Kiskorúak részére szülői
beleegyezés szükséges, aláírással!
A Rajt – Cél területéhez közeli parkolási lehetőség biztosított (Zalakaros területén a
parkolás ingyenes).
Távolsági buszmegálló 50 m-re a rendezvény helyszínétől található.
Csomag megőrzést, öltözési lehetőséget és WC használatot a helyszín közelében
biztosít a Szervező.

Nyilatkozat:
•
•
•

•

•

•

A Kis-Balaton Kör Futóverseny résztvevőjeként a versenykiírásban foglaltakat
elfogadom és betartom.
Tudomásul veszem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt.
A verseny meghatározott szakaszai közúton kerülnek megrendezésre, amire a KRESZ
szabályai vonatkoznak. Kijelentem, hogy a verseny során a KRESZ szabályait és a
Szervező utasításait szigorúan betartom!
Kijelentem, hogy ismerem a verseny sajátosságait, a választott táv hosszát,
szintemelkedését, nehézségét, megfelelő felkészültséggel rendelkezem a táv
teljesítésére.
Kijelentem, hogy versenyzésre alkalmas egészségi állapotban vagyok, a versenyen
bekövetkező esetleges sérülésért, balesetért, egészségkárosodásáért a Szervező
nem tartozik felelősséggel!
Tudomásul veszem, hogy bármely, a saját felkészületlenségemből, hanyagságomból,
könnyelműségemből származó, a versennyel összefüggésben keletkezett kárért a
Szervező nem tartozik felelősséggel.
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•
•
•

•

•
•
•

•

•

Tudomásul veszem, hogy a Szervező biztosítást nem köt a nevezőkre, minden
versenyzőnek ezt magának kell rendezni a versenyen kívül.
18 év alatti résztvevő esetén a fent leírt feltételek teljesítéséért a törvényes képviselő
tartozik kizárólagos felelősséggel, melyet külön, aláírásával igazol.
Tudomásul veszem, hogy ha a verseny az időjárás vagy természeti katasztrófa miatt a
meghirdetett időpontban nem lebonyolítható, a Szervező a program változásának,
helyszínének, pályamódosításának jogát fenntartja.
A jelentkezésemkor elküldött adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához és
a rendezvényen való felhasználásához hozzájárulok. Az általam megadott címre,
telefonszámra a rendezőség küldhet hírlevelet és szöveges üzenetet.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést
bármikor lezárja.
A rendezőség a verseny helyszínén elhelyezett személyes dolgokért,
vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.
Kijelentem, hogy a Szervező és a rendezvényt biztosító személyzet biztonsági
utasításait betartom. Elfogadom, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszám
nélkül versenyez. A pálya elhagyása, rövidítése szintén kizárást von maga után.
Kártérítési igénnyel a Szervező és a lebonyolítók felé nem élek sérülés esetén.
A nevezésemmel egyidejűleg hozzájárulok, hogy rólam a rendezvényen képmás, azaz
fényképfelvétel és/vagy videofelvétel (a továbbiakban: képmás) készülhet, amelyet a
Szervező – vagy általa megbízott harmadik személy – jogosult időben, területileg – így
különösen plakáton, szóróanyagon, facebook-on, youtube-on, online weboldal
bannereken, elektronikus hírlevélben, az esemény galériájában -, felhasználás módja
és mértéke tekintetében korlátlanul felhasználni. A felhasználás módja kiterjed
különösen, de nem kizárólagosan a képmás átdolgozására, terjesztésére,
többszörözésére, nyilvánosság felé történő közvetítésére, adathordozón való
rögzítésére és tárolására, továbbá a képmás felhasználásának harmadik személy
részére történő átengedésére. A rendezvényen való részvétellel külön nyilatkozat
nélkül elismerem, hogy a hozzájárulás az esetleges nyilvánosságra hozatal és az
internetes technológia miatt természetéből fakadóan vissza nem vonható, annak
bárminemű korlátozása csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti a
jogosult(ak)at, továbbá visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a fentiek szerint
részletezett felhasználási jogokért, valamint a képmás felhasználásához és
nyilvánosságra hozatalához adott hozzájárulásomért díjazásra nem tartok igényt.
A versenyen lehetőség van kutyával is indulni, ebben az esetben kérjük a gazdikat,
hogy a kutya nélkül futókat nem zavarva hátulról induljanak.

A verseny pohármentes verseny, tehát a Szervező nem biztosít egyik frissítő ponton sem
műanyag vagy papír poharat, tehát kérjük a versenyzőket, hogy hozzanak magukkal soft cupot, kulacsot, stb, amit maguknak meg tudnak tölteni.
A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát!
Zalakaros, 2022. március 1.
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