
Versenykiírás 

VERSENY IDŐPONTJA: 

 2016. június 25. szombat 

A VERSENY RAJT-CÉL HELYSZÍNE: 

 Hortobágy, Pásztormúzeum előtti tér 

RAJTIDŐPONTOK: 

 Jámbor csacsi futam (3,5 km, gyerek táv) – tervezett rajt: 20:30 

 Üvöltő farkas futam (9,5 km) – tervezett rajt: 20:00 
  

KATEGÓRIÁK, KOROSZTÁLYOK: 

 Jámbor csacsi futam (3,5 km): 0-12 év, 12-16 év, 16-20 év, 20 év fölött 

 Üvöltő farkas futam (9,5 km): 0-18 év, 18-55 év, 55 év fölött 

RENDEZŐ: 

 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

 a verseny hivatalos honlapja: www.hnp.hu/faklyasfutas 

A RENDEZŐ PARTNEREI, TÁMOGATÓK: 

 Hortobágyi Génmegőrző és Nonprofit Kft. 

 Hortobágy község önkormányzata 

 Hortobágy település polgárőrsége 

 BSI (a Délibáb futamok rendezője) 

 Önkéntesek 

 Hortobágyi Madárkórház Alapítvány 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A versenyzőnek tisztában kell lennie a verseny sajátosságával, a választott táv 

hosszával, nehézségével és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá. Külső 

segítség nélkül kell kezelnie pszichés, mentális, izomzati, emésztési 

problémákat. Tudatában kell lennie annak, hogy a fenti problémák megoldása 

nem a rendezők feladata. 



NEVEZÉS 

A versenyre való nevezéssel a versenyző feltétel nélkül elfogadja a verseny 

szabályait és etikáját. Előzetes és helyszíni nevezés lehetséges. 

Előzetesen nevezni kizárólag a hnp.hu/faklyasfutas oldalon keresztül lehet, 

2016. június 1. 8:00-tól 2016. június 23. 24:00-ig. Továbbá van mód a 

helyszíni nevezésre is a verseny napján 17.00-19.00 óra között. A nevezési 

díjat a helyszínen készpénzben, bankkártyával, esetleg SZÉP-kártyával lehet 

megfizetni. Helyszíni nevezés lehetséges a verseny napján a 

Versenyközpontban 16.00-19.00 óra között. A Versenyközpont a HNP 

Pásztormúzeum előtti téren felállított RAJT-CÉL sátornál van. 

NEVEZÉSI DÍJAK 

 előzetes nevezés esetén: 3,5 km: 500 Ft/ 9,5 km: 800 Ft 

 helyszíni nevezés esetén: 3,5 km: 1.000 Ft/ 9,5 km: 1.000 Ft 

Nevezési díj kedvezmény: Hortobágy település állandó, vagy ideiglenes 

lakcímmel rendelkező lakosai (lakcímkártya helyszíni bemutatása mellett) 

számára a nevezés díjtalan 

Turisztikai kedvezmény: Azok, akik a verseny napján Hortobágyon szállást 

foglalnak, másnap a következő helyeken részesülnek 50%-os 

kedvezményben: Pusztai Állatpark, Hortobágyi Vadaspark, HNP néprajzi 

kiállításai (Pásztormúzeum, Körszín, Csárdakiállítás), Darukiállítás, 

Hortobágy-halastavi Kisvasút, Madárkórház belépőjegyei és menetjegyei 

NEVEZÉSI FELTÉTELEK 

A versenyre történő nevezés az alábbiak szerint zajlik: 

A hnp.hu/faklyasfutas oldalon regisztrálj adataid pontos megadásával. 

Legkésőbb a verseny napján a regisztrációs időszakban fizesd meg a 

nevezési díjat, így válik érvényessé a nevezésed. 

A versenyre történő előzetes regisztráció kizárólag 2016. június 1. 8:00-tól 

2016. június 23. 24:00-ig lehetséges. Aki ezen határidőig regisztrál, az a 

helyszínen jogosult a mérsékeltebb összegű előnevezési regisztrációs díj 

megfizetésére. 

 

NEVEZÉS LEMONDÁSA 



Aki nem jelenik meg legkésőbb a verseny kezdete előtt és nem fizeti be a 

regisztrációs díját a futamának (távjának) megfelelő RAJTCSOMAG 

FELVÉTELI IDŐSZAKBAN, annak regisztrációja érvénytelen. 

NEVEZÉSI DÍJ TARTALMA 

 A versenyen való részvétel joga, 

 időmérés, 

 rajtszám (futamonként eltérő színben), 

 befutó kitűző, 

 emléklap, 

 orvosi szolgálat, 

 öltözési és zuhanyzási lehetőség, 

 frissítés a verseny során, 

 ruhatár (értékmegőrzést nem vállalunk!), 

 27 % ÁFA. 

DÍJAZÁS 

 Egyedi kitűző az összes táv befejezőjének. 

 Minden teljesítő emléklapot kap. 

 Távonként és kategóriánként az 1-3. helyezettek (nő ill. férfi) külön érem 

jutalmat kap. 

 További különdíjakat adunk át a támogatók felajánlásai alapján. 

RAJTCSOMAG, RAJTSZÁM ÉS IDŐMÉRÉS 

A rajtcsomag átvételkor fényképes igazolvánnyal kell igazolnod magad. 

Hortobágyi lakosoknak lakcímkártyával is igazolni kell az ingyenes nevezési 

jogosultságot. E nélkül a rajtcsomagod nem tudod átvenni! A rajtszámot a 

verseny során végig jól láthatóan a mellkason vagy rajtszámtartó övvel, elől 

kell viselni. A rajtszámot módosítani, a verseny nevét és a szponzorok logóit 

letakarni tilos. 

Rajtcsomag felvétel: 

3,5 km táv résztvevői: 19:00 – 20:00 

9,5 km táv résztvevői: 18:00 – 19:30 

Az időmérés stopperrel történik. Az időmérést a szervezők végzik. A rajtban 

nem váltunk pénzt és semmilyen más értéktárgyat nem fogadunk el letétként.  



FRISSÍTŐPONTOK 

A frissítőpontokra kizárólag látható rajtszámmal léphetnek a futók. A 

frissítőpontokon vizet kínálunk. Poharat csak a frissítőpontok területén lehet 

eldobni! A verseny részben természetvédelmi területen halad keresztül, ezért 

fokozottan ügyeljünk a tisztaságra és az élőlények épségére. 

ELSŐSEGÉLY 

A verseny időtartama alatt szakképzett elsősegélynyújtó áll készenlétben. A 

résztvevőknek azonban tudomásul kell venniük, hogy a terep jellege, 

adottságai miatt az elsősegélynyújtó kijutása egy esetleges sérülés 

helyszínére időigényes lehet. Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten 

ügyelni saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges, segítenie 

az esetleg balesetet szenvedett sporttársának. 

EGYÉNI FRISSÍTŐ 

Ezen a versenyen nem szállítunk ki egyéni frissítőket. 

ELLENŐRZŐPONTOK 

Az útvonalon ellenőrzőpontokat működtetünk, melyeken rögzítjük a futók 

áthaladását. A szervezők fenntartják a jogot, hogy előre be nem jelentett 

helyeken is ellenőrizzék a futókat. 

PARKOLÁSI LEHETŐSÉG, ÚTLEZÁRÁSOK 

A településen több helyen lehet parkolni. A Pásztormúzeum és a Hortobágyi 

csárda környékén a parkolási díj 9.00-18.00 óráig 500 Ft/nap. Ingyenes 

parkolás korlátozott férőhellyel a HNP Látogatóközpont udvarán biztosított. 

AZ ÚTVONAL BIZTOSÍTÁSA 

Az indulók az útvonalon mindenhol elsőbbséget élveznek, így az útvonal lakott 

területi szakaszát lezárva tartjuk.  

Az útvonal teljes hosszában rendezői, polgárőri biztosítás lesz, közút 

egyáltalán nem keresztezi a nyomvonalat, csupán magánúton és földúton 

zajlik, ezért a forgalomkorlátozás, kizárás a szervezők kompetenciája. 

HÍRLEVÉL 

A versenyre való nevezéssel a résztvevő feliratkozik a HNPI hírlevelére. 



ÚTVONALJELÖLÉS 

A verseny útvonalát a verseny saját szalagjával és irányjelző tábláival, illetve 

égő fáklyákkal és szolár lámpákkal jelöljük. 

Futó etikett 

Érkezz időben! - hogy a versenyközpontban és az öltözőknél elkerüld a sorban 

állásból adódó idegeskedést, hogy legyen időd találkozni a rég nem látott 

barátokkal, vagy hogy új ismerősökre, futótársakra találj. 

Ne engedd, hogy olyan futó fusson melletted, aki nem nevezett be a 

versenyre! Nem igazságos azokkal szemben, akik fizettek azért, hogy 

futhassanak. 

Ha pár másik futóval haladsz együtt, ne álljátok el az utat teljes 

szélességében. Ha hallod, hogy valaki megelőzne, mihamarabb állj félre és 

hagyd őt elmenni. Kérünk, hogy a versenyközpont területén és az útvonalon, 

különösen a frissítő állomásokon is ügyelj a tisztaságra! Használd a 

kihelyezett hulladéktárolókat, és ne szórd el a szemetet! A versenyhelyszín 

eredeti állapotba való visszaállítása nagyon nagy feladat, köszönjük, hogy 

ezzel is segítetted a munkánkat! 

 

 

SZABÁLYOK ÉS TUDNIVALÓK 

Hivatalos Versenyzési Feltételek 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online vagy helyszíni 

regisztrációval minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat, a 

versenybíróság közreműködését és betartja a verseny szabályait. Ezzel a 

versenyzők elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, és 

egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételének.  

Az egészségügyi nyilatkozatban a versenyorvost tájékoztatják betegségükről, 

ha az orvos szükségesnek ítéli, alávetik magukat vizsgálatnak. 

Különleges helyszín szabályai és óvatossági előírásai 



Az Üvöltő farkas futam (9,5 km) során a versenyzők a Hortobágyi Vadaspark 

vadlovak és őstulkok által járt területén futnak keresztül. A vadállatokkal való 

veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a betonút villanypásztorral kerül 

leválasztásra a legelőtől, továbbá terepjárós nemzeti parkos felügyelők állnak 

őrt és a veszélyes helyzetek kezelik. A Jámbor csacsi futam (3,5 km) a 

Pusztai Állatpark vezet keresztül, ahol háziállatok kifutói között vezet az 

útvonal. Mind a Pusztai Állatparkban, mind a Hortobágyi Vadasparkban a 

kijelölt nyomvonalon egyéb veszély nem érheti a versenyzőket, mivel az ott 

bemutatott állatok biztonságos kifutókban és röpdékben kaptak elhelyezést. 

Mindkét létesítmény hivatalosan állatkertként működik. Az állatkertek állatait 

nem ingereljük. Az állatok etetése TILOS! 

Versenyszabályok: 

• Az egészségügyi nyilatkozat kitöltése minden nevezőnek kötelező. 

• A rajtszám hátulján lehetséges a közeli hozzátartozó nevét és 

telefonszámát megadni. 

• A versenyen minden felkészült futó rajthoz állhat, aki elfogadja a 

versenykiírásba foglalt feltételeket és betartja a versenyszabályzatot. 

• A versenyből kizárásra kerül, aki rajtszám nélkül versenyez, vagy azt 

nem látható helyre rögzíti, eltakarja, összehajtja.  

• A pálya elhagyása, rövidítése kizárást von maga után. 

• A teljes távot nem teljesítő, a kijelölt útvonaltól eltérő, vagy egyéb - a 

versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító 

versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek. 

• Kizárásra kerül aki a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő 

adatokkal illetve hiányosan tölti ki. 

• A pálya útvonalán ellenőrző pontok kerülnek elhelyezésre, melyeknél a 

versenybírók ellenőrizhetik a versenyzők elhaladását. 

• Kísérő autó, kísérő kerékpár alkalmazása kizárólag csak a szervezők 

részére megengedett. 

• Étel és ital a versenyzők számára csak az előre meghatározott frissítő 

állomásokon engedélyezett. 

• A verseny színhelyein elhagyott értékekért, személyes tárgyakért nem 

vállalunk felelősséget. 



• A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül futni, 

kutyával (más állattal) futni tilos. 

• Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak 

a szervező előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. 

• A rendező szervezési okok miatt fenntartja a jogot, hogy a résztvevők 

számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. 

• Az óvást a versenyrendező felé írásban kell benyújtani a célba érés után 1 

órán belül. 

• A szervező fenntartja az útvonal, a programok és az időpont 

változtatásának jogát az aktuális meteorológiai adatok tükrében. 

• A rendezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés 

nélkül módosítsák az útvonalat, elsősegélyhelyek, ellenőrzőpontok, 

frissítőpontok helyét, valamint szélsőséges időjárás miatt módosítsák a rajt 

idejét, helyét vagy töröljék a versenyt. 

• A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek, 

videók készülhetnek a verseny során. Ezekkel a képekkel, videókkal a 

verseny rendezői rendelkeznek, azokat harmadik személy rendelkezésére 

bocsáthatják. 

 

Felelősség 

Bármely a résztvevő felkészületlenségéből, hanyagságából, 

könnyelműségéből származó balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak 

felelősséggel. 

 

 

Hortobágy, 2016. május 30. 

 

Danyi Zoltán sk. 

felelős szervező 

 

 


