
I. Veszprémi Gulya Trail Nordic Walking verseny és találkozó

VerseNyszabályzaT 
 
Időpont: 2021. november 6. 
Parkolás: Veszprém, Gulya-dombi parkoló az állatkert bejáratánál 
Versenyközpont, rajt és cél helyszín: Veszprém, Gulya-dombi játszótér,  
https://goo.gl/maps/7o4wxf6ijGfXUwsdA, 

Távok: 
• 3 km nordic walking (senior+ táv), szintidő: 45 perc 
• 5 km nordic walking, szintidő: 60 perc
• 10 km nordic walking, szintidő: 120 perc 

Időpontok
– helyszíni nevezés: 9:00–9:45
– közös bemelegítés: 9:45–10:00
– 10 km-es futam rajtja: 10:05
– 5 km-es futam rajtja: 10:25
– 3 km-es futam rajta: 10:30
– eredményhirdetés: 12:00

I. Versenyszabályzat 
Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a 2021. november 6-án  megrendezésre kerülő I. 
Veszprém Gulya Trail Nordic Walking verseny vonatkozik, melynek szervezője a Mozdulat és képzelet 
Kft. (8200 Veszprém, Ady Endre utca 78/C), továbbiakban: Szervező, versenyigazgató Török Ágnes, 
telefonszáma: 06 20 245 8306. A Szabályzatot a Szervező a verseny zavartalan lebonyolítása, a Versenyzők 
tájékoztatása és a sportszerű, szabályszerű versenyeztetés megvalósításának érdekében alkotta meg. 
A nordic walking versenyt a Szervező egyéni 3 km, 5 km, 10 km távokon hirdeti meg az általa kijelölt 
útvonalakon. A 10 km-es távot az 5 km-es útvonal duplázásával, célon 2× áthaladva kell teljesíteni.  
A nordic walking versenyen a Szervezők egyéni teljesítmény alapján állítanak fel rangsort, stopperes 
időmérő rendszer alapján. 

 
II. Nevezés menete

1. Nevezni a helyszínen, a nevezési űrlap kitöltésével lehet, 9 órától 9:45-ig. 
2.   Nevezni a létszámkorlát végéig lehetséges. Létszámkorlát: 100 fő, mindhárom távon együttvéve. 
3. Egy nevezési lapon csak egy versenyző adhatja le nevezését. A nevezés nem adható át másnak!
4.  A Szervező a nevezéshez előre letölthető és kitölthető űrlapot biztosít a www.o2outdoor.hu honlapon, így 

gyorsítva a helyszíni nevezés folyamatát. Ne felejtsd el magaddal hozni!
5. A nevezési lap csak aláírva érvényes, mely egyben a nyilatkozat elfogadását is jelenti. 
6. A nordic walking versenyenünkön kutyával nem lehet indulni.
 

III. Nevezési díj mértéke és megfizetésének módja:
Nevezési díj egységesen 1500 Ft, mely a helyszíni nevezéskor készpénzben fizetendő.

IV. A nevezési díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 
• stopperes időmérést,
• rajtszámot biztostűkkel,
• szalagozással, táblázással biztosított útvonalat, 
• részvételt igazoló emléklapot,
• helyezetteknek oklevelet, 
• a versenyt. 



V. A Szervező az alábbi kategóriákban díjazza a célba érkezést: 
Abszolút első három nő és férfi, távonkénti bontásban.

 
VI. Nordic walking versenyre vonatkozó szabályok 

1.  A nordic walking verseny két pályán, 3 távon kerül megrendezésre, először a 10 km-es mezőny rajtol,  
20 perccel később az 5 km-es, végül 5 perccel ezután a 3 km-es mezőny.  Rajtidők: 10:05 – 10 km, 10:25 
– 5 km, 10:30 – 3 km.

2. A nordic walking versenyen kizárólag nordic walking botokkal lehet indulni. 
3.  A nordic walking versenyen induló versenyzők a teljes táv alatt nordic walking lépéstechnikák 

alkalmazásával versenyezhetnek. A versenyen „klasszikus módon”, kizárólag járással (soha 
nincs úgynevezett repülő fázis, amikor egyik láb sem érinti a talajt) lehet versenyezni.  
 Kocogás és futás nem megengedett!  A botokat végig rendeltetésszerűen, szabályosan leszúrva használni 
kell!

4. A versenyzők díjazása csak abszolút női és férfi kategóriában lesz, távonkénti bontásban. 
 
VII. A verseny módosítása, a verseny törlése 

A rendező fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés nélkül 
módosítsa az útvonalat, valamint szélsőséges időjárás miatt vagy bármilyen más indokból módosítsák a rajt 
idejét, helyét vagy töröljék a versenyt. 

 
VIII. Információk közzététele, kapcsolattartás, versennyel kapcsolatos információk 

1.  A nordic walking versennyel kapcsolatos információkat a Szervező a www.o2outdoor.hu/gulya_trail 
oldalon teszi közzé. Bármely máshol megjelenő tájékoztatásért a Szervező nem vállal felelősséget. 

2.  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. 

3.  A rajtszámot a ruha elejére, jól látható helyen kérjük rögzíteni. A rajtszámot a rögzítéshez szükséges 
kapcsokkal együtt a versenyzők nevezéskor a helyszínen megkapják. 

4.  A Szervező a Versenyzőt a  nordic walking versenyből kizárja, ha a nevezési lapot nem a valóságnak 
megfelelően tölti ki (pl. életkor), a rajtszámot összehajtja, letakarja, nem a ruházat elejére tűzi, sporttársaival 
szemben sportszerűtlen magatartást tanúsít (szándékos lökdösés, gáncsolás, útvonal rövidítés stb.). 

5.  A verseny időtartamára (nevezések megkezdésétől az eredményhirdetésig) jelen Szabályzatot mind  
a Szervező, mind a Versenyző köteles magára kötelező érvényűnek tekinteni.

6. Frissítőpont a versenyközpontban és az 5 km-es pálya legdélnyugatibb pontján lesz elérhető.
7.  A verseny ideje alatt az alábbi telefonszámon lehet a versenyigazgatóval kapcsolatba lépni:  

06 20 245 8306
8. A pályatérképek .jpg és .gpx formátumban weboldalunkról letölthetőek www.o2outdoor.hu/gulya_trail

 
IX. Óvási eljárás 

A Versenyszabályzatban nem tárgyalt esetekben az óvási bizottság dönt. Óvni a Versenyszabályzatban 
foglaltak megsértése esetén lehet, részletes leírásban, tárgy és rajtszám megjelölésével, a Szervezőnél 
írásban benyújtva. Levelezési cím: Mozdulat és képzelet Kft., 8200 Veszprém, Ady Endre utca 78/C

 
X. Természetvédelem 

A verseny során a vadon élő állatok zavarása, valamint a védett és fokozottan védett növények, állatok és 
ásványok, kőzetek gyűjtése, károsítása tilos. A nordic walking verseny során az útvonalat rövidíteni, attól 
eltérni szigorúan tilos! Kérjük, ne szemetelj, ne dobj el papírzsebkendőt sem! A versenyközpontban és 
frissítéshez hozd a poharadat, kulacsodat, műanyag, eldobható poharat nem biztosítunk!

 
XI. Részvételi jogosultság 

– Versenyen csak arra nevezett, rajtszámmal rendelkező Versenyző vehet részt. 
–  A Versenyző köteles a verseny teljes ideje alatt jól látható módon viselni a Szervezőtől kapott, biztonsági 

kapcsokkal a ruhája elelére erősített rajtszámot. 



–  A Versenyző köteles az ún. „fair play” elveit a verseny során betartani, másik sportolót versenyében nem 
akadályozni. 

– A Versenyző köteles a Szervező és a versenybíró utasításait betartani. 
– A Versenyző a nevezési űrlap aláírásával vállalja, hogy edzettségi állapota megfelelő. 
–  A Versenyző lehetőség szerint a terepviszonyoknak megfelelő lábbeliben, az időjárásnak megfelelő 

öltözetben indul a versenyen.
–  A szervező fenntartja a mindenkori és mindenre kiterjedő változtatás jogát, melyet a nevező (Versenyző) 

a nevezés leadásával egy időben visszavonhatatlanul elfogad.

XII. Elsősegély
Elsősegélyhely a versenyközpontban lesz elérhető.

A nevezési lap kitöltésével és leadásával minden induló elfogadja a szervező által kiírt Versenyszabályzatot, és 
betartja a benne foglaltakat. Ezzel a versenyzők azt is elismerik, hogy saját felelősségre indulnak a versenyen, 
és egészségi állapotuk megfelel a versenyen való részvétel feltételeinek.

Az előforduló esetleges sérülésekért, fellépő rosszullétért a szervező nem vállal felelősséget! 

Minden résztvevőnek kötelessége kiemelten ügyelni saját és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges, 
segítenie az esetleg balesetet szenvedett sporttársának.

A rendező fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa az útvonalat, 
valamint szélsőséges időjárás illetve előre nem látható esemény 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 online és offline marketing anyagaikban 
felhasználhatják.


