
I.MADMAN RACE 

Akadályfutó verseny 
Hivatalos Versenykiírása 

 

„Légy újra gyerek” 

 

Dombrád 

 

 2020.május 31. 



1./ A sportesemény rendezője és szervezője:   

v Magadért Mozgásban SE 

4600 Kisvárda, Arany János út 5. 

2./ Az esemény főtámogatója: 

v Gégény Sándor EV. 

3./ A verseny helyszíne:   

v  4492 Dombrád, Tiszapart Szórakoztató Centrum 

v GPS koordináták: É 48 fok 14' 36.33" K 21 fok 53' 56.45" 

4./ A verseny időpontja:   

v 2020. május 31. (vasárnap) 

5./ Célja:  

v A tömegsport népszerűsítése 

v Sportolási lehetőség biztosítása, rendszeres testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő 

testmozgás és az egészséges életmód népszerűsítése 

v Kimagasló teljesítményt nyújtó versenyzők díjazása és elismerése  

v Régi barátok, csapattársak, ellenfelek találkozása, összejövetele egy helyen  

6./: Elérhetőségek: 

v Koleszár László:  

                      Tel.:+3670/529-4137 

v   Maklári Gergely:  

                      Tel.:+3620/362-3769 

v Email: madmanrace@gmail.com  

v Facebook: m.me/102853827796540 

 

7./: Versenybizottság tagjai: 

v Koleszár László 

v Maklári Gergely 
 
 



8./: Távok és futamtípusok: 

 

Futam típusa Távok Akadályok száma Időmérés 

Gyerekfutam (14 éves korig) ~ 1200 m 6-8 akadály nincs 

HappyRun futam 

(Egyéni felnőtt futam) 
~ min. 5 km min. 20 akadály nincs 

MadManRun futam  

(Egyéni felnőtt futam) 
~ min. 5 km min. 20 akadály elektronikus chip 

 

9./: Tervezett lebonyolítás: 

 

Időrend Program 

07:00 (az utolsó futam kezdetéig) A regisztráció kezdete 

8:30 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

8:50 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

9:10 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

9:30 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

9:50 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

10:10 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

10:30 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

10:50 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

11:10 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

11:30 - MadMan Run 5+ futamok (*indítás 20 percenként-30 fő) 

11:50 - HappyRun 5+ futamok (*indítás 20 percenként-50 fő) 

12:10 - HappyRun 5+ futamok (*indítás 20 percenként-50 fő) 

12:30 - Gyerekfutam 

13:30 - 14:00 Eredményhirdetés 

 

 



10./: Nevezési határidők és regisztrációs díjak: 

 

Futamok Március 20-ig Április 20-ig Május 20-ig Május 20-a után Helyszíni 

MadManRun 
5+km 4 500 Ft/fő 5 500 Ft/fő 6 500Ft/fő 7 500 Ft/fő Nincs 

HappyRun 
5+km 4 000 Ft/fő 5 000 Ft/fő 6 000Ft/fő 7 000 Ft/fő Nincs 

Gyerek (14 
éves korig) 2 500 Ft/fő 2 500 Ft/fő 2 500 Ft/fő 2 500 Ft/fő Nincs 

Póló 3 000 Ft/fő 3 000 Ft/fő 3 000 Ft/fő 3 000 Ft/fő Nincs 

 

v 5+ fő nevezés esetén esetén (ha a befizetés egyszerre történik) 10 % kedvezményt biztosítunk 

v 10+ fő nevezés esetén esetén (ha a befizetés egyszerre történik) 15 % kedvezményt biztosítunk 

v A nevezési határidő 2019. május 29-e (péntek) éjfél. Nevezni a nevezési határidőig vagy a 

tervezett létszám beteltéig van lehetőség 

v Sávos nevezés esetén a nevezési díj utalásának időpontja a mérvadó és nem a regisztráció 

időpontja 

v A nevezési díj beérkezéséről visszaigazoló e-mailt küldünk az előregisztráció során megadott e-

mail címre. A versenyző hozzájárul a verseny oldalán elhelyezendő rajtlistában, illetve a 

versenyhez kapcsolódó eredménylistában való megjelenítéshez.  

A nevezés feldolgozása manuálisan történik, így előfordulhat pár napos késés a 

visszaigazolásokban. 

v A helyszíni regisztrációra és telefonon történő nevezésre nincs lehetőség 

v A regisztráció a nevezési díj befizetésével válik véglegessé. A nevezési díjnak  5 banki 

munkanapon belül kell megérkezni, különben a regisztráció érvénytelenné válik. 

 

 

 

 

 



Regisztrációs Díj Befizetése 

Bankszámla szám 10300002-13162887-00014906 

Kedvezményezett neve Magadért Mozgásban SE 

Bank MKB BANK 

Swift kód (külföldi utalás esetén) MKKBHUHB 

Közlemény A versenyző neve és születési ideje 

 

v A regisztráció az alábbi weboldalon keresztül lehetséges: 

https://www.watchmantiming.com/mad-man-race-2020 

v Nevezés lemondására 2020. május 15-ig van lehetőség e-mailben történő megkereséssel. A 

nevezési díjat 200Ft kezelési költség levonása mellett visszautaljuk a lemondással megadott 

bankszámlaszámra 

v A nevezéssel kapcsolatos változtatás május 25-ig díjmentes, május 25-től 1500 Ft/átírás. A 

névátíráshoz kérjük e-mailben megküldeni az átadó és átvevő adatait és a versenytávot 

v Névátírásra május 28-ig éjfélig van lehetőség 

v Az átutalással kifizetett nevezésről számlát alítunk, melyet a regisztráció során megadott email 

címre küldünk el 

v Ha a számlázási adatok eltérnek a regisztrált személy adataitól, azt a regisztráció során fel kell 

tüntetni a regisztrációs űrlap üzenet mezőjébe (számlázási név és cím) 

 

11./: Részvételi feltételek: 

 

v  A felnőtt futamokra minden 14-ig életévét betöltött személy nevezhet, felső korhatár nincs 

v 18 évet be nem töltött versenyzőknél kötelező a szülői beleegyezés, melyet a helyszíni 

regisztráció során kell leadni (a nyomtatvány letölthető a weboldalról vagy kitölthető a 

helyszínen). A szülő hozzájárulása nélkül a versenyző nem indulhat a versenyen! 

v A versenyen amatőr és profi versenyző egyaránt részt vehet 

v A versenyen külföldi versenyzők is indulhatnak 

v A korcsoportos versenyeken csak az arra jogosult korosztály indulhat, melyet a versenybizottság 

ellenőriz 



12./: Időmérés: 
 

v A felnőtt versenyeken bokachipes időmérés van, melyet a helyszíni regisztrációkor kap meg a 

versenyző (kivéve a HappyRun futamok) 

v Az időeredmények a weboldalunkon kerülnek megjelenítésre 

v A chip elvesztése, rongálása a versenyből való kizárást és a készpénzes helyszíni megfizetését 

vonja maga után. 

v A verseny befejezése után a chipet le kell adni az illetékes személynek  

 

13./: A nevezési díj tartalmazza: 

 

v Részvétel a versenyen 

v Chipes időmérés a felnőtt versenyen (kivéve a HappyRun futamokat) 

v Rajtcsomag 

v Befutócsomag 

v Egyedi befutóérem 

v Egyedi póló (ha igényeltél) 

v Egészségügyi szolgáltatás 

v Értékmegőrzés 

v Sportmasszázs 

v Frissítő a futamok alatt 

v Fotó és videófelvételek 

v Öltözési és zuhanyzási lehetőség 

v Ingyenes strandbelépő 

v 1db tombolajegy 

 

 

 

 



14./: Futamok ismertetése és díjazás: 

14.1/: Gyermekfutam:  

v A gyerekfutamon a  14. életévét be nem töltött gyerekek vehetnek részt . Egy 2000m-

es pálya kerül kialakításra 8-10 akadállyal 

v A gyerekfutamon való induláshoz szülői engedély szükséges 

v Az önkéntesek mellet a szülők is segíthetik a gyerekeket az akadályoknál 

v Az akadályok hibás vagy nem teljesítése esetén nincs büntetés 

v A gyerekszámokban időmérés és értékelés nincs, hisz a cél hogy a gyerekek egy  

élménnyel gazdagodjanak 

 

14.2/: Felnőttfutam (MadManRun):  

v A felnőtt korosztály számára 5+km táv kerül kialakításra körülbelül 20 akadállyal 

v Nem engedélyezett az akadályoknál a segítség igénybevétele 

v Büntetés jár az akadályok hibás vagy nem teljesítése esetén  

v Chipes időmérés 

v A futamok 20 percenként 30 fővel indulnak 

v A férfiak és a nők külön díjazásban részesülnek korosztályonként (1-3 helyezett) 

v Minden résztvevő, aki teljesíti a futamot az befutócsomagot és egyedi éremet kap 

 

14.3/: Felnőttfutam (HappyRun):  

v 5+km táv kerül kialakításra körülbelül 20 akadállyal 

v A segítség igénybevétele engedélyezett az akadályoknál 

v Büntetés nem jár az akadályok hibás vagy nem teljesítése esetén  

v Nincs chipes időmérés 

v A futamok 20 percenként 50 fővel indulnak (összesen két csoport) 

v Minden résztvevő, aki teljesíti a futamot az befutócsomagot és egyedi éremet kap 

v Időmérés és értékelés nincs, hisz a cél hogy a futamon indulók jól érezzék magukat  

 



14.3/: Kategóriák (egyéni férfi és női): 

 

v 14 – 24 éves korig (1996. május 31. – 2006.május 31.) 

v 25 – 35 éves korig (1985. május 31. – 1995.május 31.) 

v 36 – 46 éves korig (1974. május 31. – 1984.május 31.) 

v 47 + felett               (          –1973.május 31.) 

v Abszolút férfi (nincs korhatár) 

v Abszolút női (nincs korhatár) 

 

15./: Versenyszabályzat: 

v A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt és megfelelő egészségi állapottal 

rendelkezik, melyet a szervezők nem kötelesek ellenőrizni. Nincsen eltitkolt betegsége, amely 

akadályozza a részvételt. Amennyiben bármilyen sérülés és károsodás éri a versenyzőt a 

versenyen vagy azzal összefügésben a rendező felé kárigénnyel nem élhet 

v A versenyző csak akkor indulhat a versenyen, ha a regisztráció során aláírja és leadja a felelőségi 

nyilatkozatot 

v Az öltözőben hagyott tárgyakért mindenki saját maga felel, a szervezőket az elhagyott 

értéktárgyakért felelősségre vonni nem lehet  

 
v A szervező értékmegőrzést biztosít az arra kijelölt sátorban, azonban a csomagért és annak 

tartalmáért felelősséget nem vállal 

v A versenyző igazolja, hogy a regisztráció során megadott információk megfelelnek a valóságnak. 

Hamis vagy téves adatok megadása esetén a versenyzőt kizárhatják a szervezők 

v A versenyen csak a regisztráció során megadott adatokkal rendelkező személy indulhat 

v Csak és kizárólag abban a rajtszámban indulhat a versenyző, amire korábban regisztrált (csak 

indokolt esetben módosítható) 

v A versenyzőnek 10 perccel a verseny megkezdése a rajtcélnál meg kell jelennie 

v A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat 

adatbázisukban tárolják 



v A verseny helyszínén bármilyen kereskedelmi - vagy reklámtevékenység csak a szervező előzetes 

engedélyével és az előre egyeztetett módon végezhető 

v A regisztráció során a versenyző elfogadja, hogy a verseny során fényképek és videófelvételek 

készülhetnek. A szervező által készített felvételek a szervező tulajdonát képezik és szabadon 

felhasználhatja a saját reklámtevékenységéhez, promóciós anyagok készítéséhez és 

publikáláshoz. A fotókon és a filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak 

v A versenypálya útvonalát sárga jelölőszalag jelöli. Az útvonalról letérni, az útvonalat levágni 

szigorúan tilos 

v Minden versenyzőnek a saját felelőssége, hogy tisztában legyen a verseny, és az akadályok 

szabályzatával, az akadályok helyes leküzdésével az esemény előtt! 

v Az akadályok és a büntetés vagy büntetések szabályos végrehajtásának módja a verseny előtt 

kiadott szabályzatban lesznek megtalálhatók. Az akadályok előzetes kipróbálására nincs 

lehetőség, a szabály megsértése kizárást von maga után 

v A verseny teljes ideje alatt szakképzett elsősegélynyújtó áll készenlétben. Ettől függetlenül a 

versenyzőknek figyelembe kell venniük, hogy a távolság és a terep jellege miatt a segítség 

érkezése időigényes lehet. Minden résztvevő köteles a saját, és a többi résztvevő testi épségére 

ügyelni, valamint szükség esetén segíteni bajba jutott sporttársának 

v 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 

v Ha egy versenyző fizikális vagy mentális okok miatt nem képes folytatni a versenyt, feladhatja azt. 

Aki feladja, annak értesítenie kell a legközelebbi akadálynál található önkéntest, majd 

kötelessége a chipet bevinni a célba. Azon versenyzők számára, akik feladják a versenyt a célba 

való visszaszállítás nem biztosított. 

v A lassabb versenyzőknek a gyorsabbakat a pálya minden részén el kell engedni! Az akadályozás 

sportszerűtlen viselkedésnek minősül 

 

 

 

 

 



15.1/: Diszkvalifikáció (DQ) – kizárást von maga után 

 

v Hamis, vagy hamisított okiratot felhasznál, vagy ezek valamelyikét megkísérli;  

v A chip elvesztése, rongálása vagy nem rendeltetésszerű használata 

v Az a versenyző, aki nem teljesíti a teljes távot vagy megkísérli azt levágni, illetve ha 

nem a kijelölt útvonalon halad 

v Ha a versenyen vagy a versenyzőtársakkal szemben sportszerűtlen magatartást 

tanúsit 

v Az elsősegélynyújtás elmulasztása 

v Akadályok rongálása 

v Szemetelés  

v Nem megfelelő ruházat viselése (pl. szöges cipő) 

v A versenyszabályok figyelmen kívül hagyása 

v Az eltiltásáról és annak időtartalmáról a szervezőbizottság dönt. Az eltiltás az 

egyesület által szervezett összes eseményére vonatkozik 

 

 15.2/: Egyéb rendelkezések 

 

v Szervezők fenntartják a jogot, hogy időjárási, természeti, vagy előre nem látott egyéb 

kényszerítő körülmény hatására - akár a verseny közben is - módosítson az 

útvonalon, az akadályokon, a versenyzők és a nézők biztonsága érdekében vagy 

félbeszakítsa, vagy lemondja a versenyt. Ilyen esetben nincs lehetőség a nevezési díj 

visszafizetésére! 

v A részvétellel a versenyzők automatikusan kijelentik, hogy megismerték, elfogadják 

és magukra nézve kötelezőnek ismerik a versenyszabályzatban és a jogi felelősségi 

nyilatkozatban foglaltakat. Helyszíni szabályokra vonatkozó kérdésekben a 

versenyigazgató szava dönt! 

v A szervezők a nevezést a nevezési határidő előtt lezárhatják 

v  A szervezők fenntartják a jogot, hogy az útvonalat az előzetes kiíráshoz képest 

megváltoztassák 


