Bükk Kapu Terepshow 2020.
A jelenlegi versenykiírás figyelembe veszi a még érvényes 241/2020.
(V.27.) Korm. rendeletet, a szabadtéri sportrendezvényekre
vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban.**

VERSENYSZÁMOK

Bükk Kapu Trail® - a multiNavigátor Hegyifutó

•

Kupasorozat XI. fordulója ( https://hegyifutas.hu/2019/12/31/multinavigatorhegyifuto-kupasorozat-2020/ )
•

Trail

•

Vár Trail

•

Vitamin Partner Manófutás

NEVEZÉS
•

A rendezvény szervezője: Egri Triatlon Klub

•

Pelbárt Zoltán
egritriatlonklub@gmail.com
tel: +36 20 9165800
– főszervező, érdeklődni naponta 17 és 20 óra között

•

Kovács László laslow66@gmail.com
tel: +36 30 8535248
– technikai információk, érdeklődni naponta 17 és 20 óra között

•
•

•

nevezés:

kapcsolat@bukktrail.hu

A verseny rajt és cél helyszíne: Felsőtárkány, Tóparti Rendezvénytér
GPS: 47.982753, 20.435318
A verseny időpontja: 2020. augusztus 30. (vasárnap)

RAJTIDŐPONTOK

Bükk Kapu Trail® 10:00

•
•

Trail

10:20

•

Vár Trail

•

Vitamin Partner Manófutás 14.00

10:40

ÚTVONAL
•

A verseny útvonala az Egererdő Zrt. területén, kijelölt turista
útvonalon halad. Az útvonalakat szükség szerint a szervezők jelölik.

•

A kijelölt útvonalról letérni tilos!

TÁV ÉS SZINTEMELKEDÉS

Bükk-Kapu Trail®

•

24,5 km / 1110m+, szintidő 4

óra

•

Trail

10,5 km/520m+, szintidő 2 óra
5,5 km/260m+, szintidő 1 óra

•

Vár Trail

•

Vitamin Partner Manófutás 400m/0m+

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
•

A versenyző elfogadja a verseny szabályait és etikáját.

•

A versenyzőnek tisztában kell lennie a verseny szabályaival,
sajátosságaival, a választott táv hosszával, nehézségével és erre
tökéletesen felkészültnek kell lennie.

•

A versenyzőnek rendelkeznie kell megfelelő hegyi jártassággal, az
időjárásnak megfelelő ruházattal, felszereléssel a terep
adottságainak megfelelő cipővel.

•

A versenyzőnek a verseny ideje alatt külső segítség nélkül kell
kezelnie mentális, izomzati és emésztési problémáit, mindezek
megoldása nem a rendező feladata.

•

A versenyzőnek, a verseny kezdetétől a végéig, magánál kell,
hogy tartsa KÖTELEZŐ FELSZERELÉSeit, melyet a verseny ideje
alatt, bármikor ellenőrizhet a verseny hivatalos személyzete
(pályabíró) egyszer, de akár többször is. Az ellenőrzés

akadályozása vagy megtagadása, azonnal kizárást vonzz maga
után.
•

A versenyzők külső segítséget kizárólag a frissítőpontokon
vehetnek igénybe.

•

A versenyzőnek, a frissítőpontot elhagyva, biztosnak kell lennie
abban, hogy a nála lévő élelmiszer és folyadék a következő
frissítőpontig elegendő.

•

A versenyzőt, versenyen kívüli személy nem kísérheti.

•

A
indulhat.

•

A
Trail –en 14 éven aluli gyermek csak nagykorú
kisérővel, végig együtt haladva vehet részt.

•

Dopping vétség miatt eltiltott személy a versenyen az eltiltás ideje
alatt nem indulhat!

Bükk-Kapu Trail®-en 16 éven aluli nem

FÉLIG ÖNELLÁTÓ ESEMÉNY
Félig önellátó alatt azt értjük, hogy a résztvevő két frissítőpont közt
haladva, alkalmazkodva az adott helyzethez, a problémáit önmaga
oldja meg.

KÖTELEZŐ FELSZERELÉS
A
Bükk-Kapu Trail® résztvevőinek kötelező
felszerelést írunk elő. A kötelező felszerelések listája a minimum,
amelyet minden indulónak magával kell vinnie a versenyen, a
kötelező listán túl a személyes igényeknek megfelelően kell
minden résztvevőnek kiegészítenie a felszerelését.
A kötelező felszerelés meglétét a dobogósoknál automatikusan, a célba
érkezést követően (is) ellenőrizzük!
Kötelező felszerelés:
•

Mobiltelefon hívás indításra alkalmas, bekapcsolt állapotban.

•

Fényképes igazolvány.

•

Minimum fél literes víztartály és pohár vagy minimum fél literes
kulacs.

NEVEZÉS
•

A versenyre való nevezéssel a versenyző feltétel nélkül elfogadja a
verseny szabályait és etikáját.

•

Nevezni kizárólag a www.bukktrail.hu oldalon keresztül lehet, 2020.
július 15. 12:00-tól 2020. augusztus 15. 12:00-ig.

•

Az esemény helyszínén nevezésre nincs mód!

•

A nevezési díjat kizárólag banki átutalással lehet megfizetni a
11739009-20124441-00000000 (OTP Bank) számlaszámra utalva,
megjegyzésként beírva a versenyző pontos nevét és a távot, melyre
nevezett.

•

A számlázási igényeket az egritriatlonklub@gmail.com címen kérjük
jelezni.
A versenyszámok létszám limitjei:

Bükk-Kapu Trail® :

•
•
•

Trail :
Vár Trail:

200 fő

100 fő
100 fő

KORCSOPORTOK
korcsoport
16 -19
20-39
40-49
50-

KORCSOPORTOK
korcsoport
-14
15-19
20-30
31-49
50-

Bükk-Kapu Trail®
születési év
(2001-2004)
(1981-2000)
(1971-1980)
(1970 és előtte)

kategória
U20
felnőtt1
felnőtt2
szenior

Trail, Vár Trail
születési év
(2006 és utána)
(2001-2005)
(1990-2000)
(1971-1989)
(1970 és előtte)

kategória
ifjúsági
junior
felnőtt1
felnőtt2
szenior

NEVEZÉSI DÍJAK

Bükk-Kapu Trail®: 10.000.- Ft

•
•

Trail :

6.000.-Ft

•

Vár Trail :

•

Vitamin Partner Manófutás

4.000.-Ft
0.-Ft (ingyenes)

NEVEZÉSI FELTÉTELEK
A versenyre történő nevezés az alábbiak szerint zajlik:
•

A www.bukktrail.hu oldalon regisztrálj adataid pontos megadásával
és 5 napon belül (de legkésőbb 2020. augusztus 15. 24:00-ig) a
megadott számlaszámra utald át a nevezési díjat, megjegyzésben
feltüntetve neved és távod. Így válik érvényessé a nevezésed.

•

Ha a regisztráció/nevezés utáni 5. napon nem érkezett be a nevezési
díjad, töröljük regisztrációdat!

•

A nevezési díjat a következő számlára kérjük átutalni:

•

OTP Bank

•

Kedvezményezett neve: Egri Triatlon Klub

•

Számlaszám: 11739009-20124441-00000000

NEVEZÉS LEMONDÁSA
•

A nevezést kizárólag emailben (kapcsolat@bukktrail.hu) a
bankszámlaszám megadásával lehet lemondani 2020. augusztus 15.
12:00-ig -ig. Ebben az esetben a nevezési díjat visszautaljuk, de
levonunk belőle 2.000 Ft kezelési költséget.

•

Nem fogadjuk el a lemondást telefonon, faxon, szóban.

•

A nevezési díjat más versenyre átirányítani nem lehetséges.

NEVEZÉS ÁTADÁSA
A nevezést kizárólag e-mailben (kapcsolat@bukktrail.hu) lehet
átadni 2020. augusztus 20. 12:00-ig. Az átadásról, a
nevezésről lemondónak kell nyilatkoznia. Az e-mailben meg kell adnia
az átvevő versenyző nevét, születési évét, e-mail címét, telefonszámát
és a választott ételt.

NEVEZÉSI DÍJ TARTALMA
•

Rajtcsomag az összes (Trail) táv résztvevőinek.

•

Díjazások távonként és korcsoportonként.

•

Egyedi, névre szóló rajtszám.

•

Itiner (a 24,5km-es távon).

•

Elektronikus időmérés.

•

Frissítés a verseny során (24,5 ill. 10km-en).

•

Meleg étel a célban (minden távon).

•

Csomagmegőrzés.

•

Az eredményhirdetés végén tombola.

•

A verseny.

DÍJAZÁS
•

A 24,5km-en minden korcsoport 1 – 3. helyezettje érmet, oklevelet +
a támogatói külön díjazást kapják*

•

A 6 – és a 10km-en minden korcsoport 1 – 3. helyezettje érmet,
oklevelet + a támogatói külön díjazást kapják*

•

A szintidőn túl beérkezők nem kapnak díjazást.
*Fontos: külön díjazásban csak azon kategóriák 1 -3. helyezettjei részesülnek, amelyekben
legalább 5 értékelhető eredmény volt.

A BÜKK TRAILS MINDKÉT FORDULÓJA VALAMELYIK
VERSENYSZÁMÁT EREDMÉNYESEN TELJESÍTŐK
DÍJAZÁSA:
Minden 2-szeres teljesítő (a távtól függetlenül) különdíjat kap.

RAJTCSOMAG ÉS RAJTSZÁM
A rajtcsomag átvételkor fényképes igazolvánnyal kell igazolnod magad. E
nélkül a rajtcsomagod nem tudod átvenni! A rajtszámot a verseny során
végig jól látható helyen kell viselned.
A rajtszámot módosítani, a verseny nevét és a szponzorok logóit
letakarni tilos.

Rajtcsomag felvétel

Bükk-Kapu Trail® indulói: 8:00 – 9:00 között a

•

versenyirodán.
•

Trail, Vár Trail indulói: 9:15 – 10:00 között a versenyirodán.

Kizárólag rajtszámmal tudsz bejutni:
•

Rajt- és célterületre

•

Frissítőpontokra

•

Csomagmegőrzőhöz

•

Zuhanyzóhoz

•

Valamint meleg ételhez a célban.

IDŐMÉRÉS
•

Az időmérés Sportident (dugókás, lapkás) rendszerrel történik.

•

Az időmérő dugóka letéti díja 5000 Ft, melyet átvételkor, a rajtban kell
letétbe helyezni. Saját dukával nem lehet indulni.

•

Pontos összeget kérünk, 1 darab 5.000 Ft-os bankjegyet.

•

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

•

A letéti díjat a dugóka leadása után a célban kapják vissza az
résztvevők.

•

A dugóka megőrzése és visszajuttatása a versenyző felelőssége és
kötelessége.

FRISSÍTŐPONTOK
A frissítőpontokra kizárólag látható rajtszámmal léphetnek az indulók. A
frissítőpontokon vizet, izotóniás italt, kólát, sós és édes kekszeket,
gumicukrot, sajtot, gyümölcsöt és aszalványokat kínálunk és szolgálunk ki.
•
•
•

Bükk-Kapu Trail®: 8,3 km-nél és 16 km-nél
Trail: 5 km-nél és a célban
Vár Trail: a célban
A FRISSÍTŐPONTOKON EGYSZER HASZNÁLATOS POHÁR NEM
LESZ. LEGYEN SAJÁT POHARAD!

ELSŐSEGÉLY PONTOK
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.

HELYSZÍNEK ÉS ÚTVONALAK MÓDOSÍTÁSA, A
VERSENY TÖRLÉSE, ELLENŐRZŐ PONTOK
•

A rendezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben előzetes
figyelmeztetés nélkül módosítsák az útvonalat, elsősegélyhelyek,
ellenőrzőpontok, frissítőpontok helyét, valamint szélsőséges időjárás
és/vagy biztonsági okok miatt módosítsák a rajt idejét, helyét, a
limitidőket vagy megállítsák esetleg töröljék a versenyt.

•

Abban az esetben, ha a versenyt a rendezőkön kívülálló okok miatt
(járvány, árvíz, természeti csapás, stb.) 2020. augusztus 20. előtt
törölni kell, a versenyzők két lehetőségből választhatnak:
– kérik a nevezési díj 50%-nak visszautalását
– a nevezési díjat két éven belül 100%-ban felhasználhatják egy
másik Bükk Kapu Terepshow versenyen.
Amennyiben a versenyt a rendezőkön kívülálló okok miatt (járvány,
árvíz, természeti csapás, stb.) 2020. augusztus 20. után törölni kell, a
szervezők nevezési díjat nem fizetnek vissza, a befizetett nevezési
díjak 50%-a két éven belül felhasználható egy másik Bükk Kapu
Terepshow versenyen.

•

Az útvonalon ellenőrzőpontokat működtetünk, melyeken rögzítjük a
futók áthaladását. A szervezők fenntartják a jogot, hogy előre be nem
jelentett helyeken is ellenőrizzék a futókat.

•

Limitidők: 24,5 km-es távon 4 óra, 10,5 km-es távon 2 óra, 5,5 km-es
távon 1 óra

SZABÁLYOK ÉS TUDNIVALÓK
•
•
•

A
A

Bükk-Kapu Trail®: 16 éven aluli nem indulhat.
Trail : 14 éven aluli nem indulhat.

Pihenőhely: a szervezők pihenőhelyet működtetnek a célban.

•

Útvonaljelölés: A verseny útvonalát a verseny saját szalagjával és
irányjelző tábláival jelöljük.

BÜNTETÉS ÉS KIZÁRÁS
A pályabírók hivatottak betartatni a verseny szabályait és eljárni a
következők szerint:
•

Az útvonal komoly levágása – 1 óra büntetés.

•

Az útvonal rövid levágása – 15 perc büntetés.

•

Hiányos kötelező felszerelés – Azonnali kizárás.

•

Kötelező felszerelés ellenőrzésének akadályozása, megtagadása –
Azonnali kizárás.

•

Szemetelés – Azonnali kizárás.

•

Tiszteletlen viselkedés (önkéntesekkel vagy futókkal szemben) –
Azonnali és életre szóló kizárás az összes Bükk Trails által
szervezett rendezvényről.

•

Csalás (járműhasználat, rajtszámcsere) – Azonnali és életre szóló
kizárás.

•

Rajtszám letakarása – 15 perc büntetés.

•

Rajtszám helytelen viselése – 15 perc büntetés.

•

Ellenőrzőpont kihagyása – Azonnali kizárás.

•

A verseny hivatalos személyzetének (orvos, pontőr, pályabíró, mentő)
utasításának megtagadása – Azonnali kizárás.

•

Limitidőn túli beérkezés – Azonnali kizárás.

•

Segítségnyújtás elmulasztása – Azonnali kizárás.

A nem rögzített kihágásokban a pályabírók döntenek.

ÓVÁS
Az óvást a versenyrendező felé írásban kell benyújtani 10.000 Ft
kíséretében a célba érés után 2 órán belül. Ez az összeg nem
visszatérítendő, ha az óvás alaptalannak bizonyul.

ÁLLATOK
Tilos a versenyen bármilyen állattal együtt indulni.

HÍRLEVÉL
A versenyre való nevezéssel a résztvevő feliratkozik a Bükk Trails
hírlevelére.

FELELŐSSÉG
•

Bármely a résztvevő felkészületlenségéből, hanyagságából,
könnyelműségéből származó balesetekért, károkért a rendezők nem
tartoznak felelősséggel.

•

A versenyeken minden nevező csak saját felelősségére indulhat!

FOTÓK, VIDEÓK
•

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.

•

A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és
reklámtevékenység vagy más sportesemény népszerűsítése csak a
rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon
végezhető.

** Fontos tudnivalók a 241/2020. (V.27.) Korm. rendelettel kapcsolatosan:
A rajtot sávosan, a versenyzőknek egymástól 1,5m –es
távolságban történő beállításával indítjuk. Egyszerre 7 sávból 5-5
másodperces késleltetéssel lehet elindulni a rajtoló táblán
olvasható rajtszámoknak megfelelően. A tényleges rajtolás a
rajtvonal utáni első rugóka használattal (csipogó jel) kezdődik.
A frissítőpontokon a versenyzők által kiválasztott ételeket – a
higiéniás körülményeket betartva – a verseny rendezői szolgálják
ki/adják át. Megértéseteket előre is köszönjük!
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