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RENDEZVÉNYINFÓ
HELYSZÍN: CSOPAK, BALATONI ÉLMÉNYPARK, NOSZTORI
TÉRKÉP

ÉRKEZZ FELKÉSZÜLTEN!
• Győződj meg arról, hogy rajta vagy a rajtlistán és tudod a rajt időpontodat!
• A Felelősségi nyilatkozat letölthető a vprofilodban a FONTOS TEENDŐK menüpontban, csapatok
esetében pedig a Csapatkapitány vprofiljában. A Farkaskölykök felelősségi nyilatkozata
honlapunkon letölthető. A kinyomtatott nyilatkozatot mind az egyéni résztvevőknek, mind a
csapatok tagjainak, illetve a gyerekverseny esetében a szülőnek alá kell írnia, ez a feltétele annak,
hogy átvehesd a rajtcsomagot! Kizárólag az eredeti aláírt példányt fogadjuk el, másolatot nem!
• A versenykiírások alább elérhetők: Egyéni verseny, Csapatverseny, Farkaskölykök.
• Az esemény Verseny- és akadályszabályzata ide kattintva elérhető!
• A legfrissebb híreket Facebook oldalunkon találod!
HELYSZÍNI NEVEZÉS
• Helyszíni nevezésre kizárólag a szabad helyek függvényében van lehetőség – NEM TUDUNK
GARANCIÁT VÁLLALNI ARRA, HOGY LESZNEK SZABAD HELYEK A VERSENYNAPOKON!
• Helyszíni nevezésnél a versenyirodában kizárólag készpénzes fizetési lehetőség van!
FARKASKÖLYKÖK GYEREKVERSENY
• Az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók összefoglalója elérhető a Farkaskölykök
Rendezvényinfó dokumentumban.

RAJTCSOMAG INFO
• A rajtcsomag tartalma a rajtszám(ok) és az időmérő chip.
• Rajtcsomagodat a kinyomtatott Felelősségi nyilatkozatoddal, valamint a személyi igazolványod
bemutatásával tudod felvenni. Csapatok esetében a rajtcsomagot a csapatkapitány, vagy az általa
írásban meghatalmazott személy tudja felvenni.
• Megjegyzés: a Finisher pólót és az érmet a célban, a többi szponzori ajándékot pedig az Athletes
Gardenben tudod majd átvenni a versenyt követően.
RAJTCSOMAG ÁTVÉTELI IDŐPONTOK
• Budapesti versenyirodánkban (1134 Tüzér utca 9-11.)
Szept. 29. csütörtök
10:00 – 17:00

• Csopakon, a versenyközpontban lévő versenyirodában
Szept. 30. péntek
16:00 – 20:00
Okt. 1. szombat
06:30 – 18:00
Okt. 2. vasárnap
06:30 – 09:00
RAJTSZÁM
• A rajtszám az útleveled, ugyanis mindamellett, hogy a pályán kötelező jól látható helyen, elöl
viselni, ezzel tudod átvenni a Finisher pólódat és érmedet, illetve a felnőtt versenyzők a partneri
ajándékokat, valamint a gulyáspartyt/tésztapartyt is a rajtszám felmutatásával tudják igénybe
venni.

RAJTLISTA
• A lenti linken található rajtlistában külön lapfülön jelenítjük meg az Egyéni verseny, a
Farkaskölykök, valamint a Csapatverseny rajtlistáit. A rajtlistát néhány naponta frissítjük, az utolsó
frissítés dátuma a rajtlista tetején olvasható.
• A csapatok esetében a rajtoltatás csapatonként történik, tehát amikor egy időpontra több
csapatot hívunk az azt jelenti, hogy ezeknek a csapatoknak egyszerre kell gyülekezniük a
megadott időpontban a rajtzóna előtt és egyesével hívjuk be őket. Rövid bemutatás és startfotó
után rajtolhatnak.
• A rajtlista ide kattintva elérhető!
PÁLYA
• A felnőtt pálya 9-11 km közötti táv, amely 20-25 természetes és épített akadályt tartalmaz.
PÁLYARAJZ
• Az esemény pályarajza meglepetés - az eseményt követően közzétesszük.
RUHATÁR
• A versenyközpontban ingyenesen elhelyezheted csomagodat a ruhatár sátorban. A ruhatárban
hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.

FELSZERELÉS
• Időjárásnak megfelelő öltözék, illetve ivózsák/pohár/kulacs szükséges.
• Rajtszám tartó öv, kullancsriasztó és kesztyű használata ajánlott.
• A verseny utánra hozz törölközőt, teljes garnitúra száraz meleg ruhát, cipőt, sapkát!
TISZTÁLKODÁS
• A helyszínen öltözősátrak, mobil WC, kézmosók és hideg vizes zuhanyzó áll rendelkezésedre.
INGYENES BELÉPÉS
• A versenyközpont bárki számára ingyenesen megtekinthető.
• A Balatoni Élménypark szolgáltatásait a Kalandpark leírásában található módon lehet igénybe
venni – részletek a következő oldalon!

KEMPING
• Ezen a rendezvényen nincs lehetőség kempingezésre a versenyközpont területén.
FELELŐSSÉGTELJES VISELKEDÉS
• Felhívjuk a versenyzők és a nézők figyelmét a sportszerű magatartásra, valamint a sportolóhoz és
sportszerető emberekhez méltó, kulturált viselkedésre!
POHÁRMENTES VERSENY
• Rendezvényeink a pohármentes versenyek családjához tartoznak, ennek a kezdeményezésnek
alapító tagjai vagyunk!
• A FIGHTERS’ RUN VERSENYEIN A FRISSÍTŐPONTOKON NEM HASZNÁLUNK SEM MŰANYAG, SEM
EGYSZER HASZNÁLATOS PAPÍR POHARAKAT! Átvettük a terepversenyeken már jól bevált szlogent
és módszert: HOZD EL A SAJÁT POHARAD!
• A frissítést a versenyzőnél lévő pohárba, kulacsba, vagy ivótartályba biztosítjuk! A
frissítőpontokon a torlódások elkerülése érdekében hosszabb állomásokat állítunk. A résztvevő az
italokat saját magának vételezi a sorban elhelyezett tartályokból, ezzel KÖZÖSEN, drasztikusan
tudjuk az eseményeinken keletkező SZEMETET CSÖKKENTENI! Köszönjük az együttműködést!

AHHOZ, HOGY CÉLBA ÉRJ, AZ ELVÉGZETT EDZÉSMUNKÁN ÉS A MOTIVÁCIÓN KÍVÜL A TÖKÉLETES
FRISSÍTÉSRE IS SZÜKSÉGED LESZ!
• Fighters’ Run Csopak eseményünkön 4. km-nél találod a Maratonman DEPO és 9. km-nél a Mizuno
frissítőpontokat, valamint a célban is biztosítunk végfrissítést.
• Ezeken a pontokon az <i:am> fueling mineral+energy drink hipotóniás sportitalait alma és trópusi
ízben kínáljuk. Ebben a termékben a szénhidrátoknak az elektrolitoknak + a víznek a harmonikus
egyensúlya biztosítja, hogy minden más frissítőt helyettesítő oldatot kapsz.
• A pontokon lesz továbbá banán, paradicsom, aszalt gyümölcs, Haribo gumicukor, ropi, keksz, só,
Pepsi Cola és természetesen víz. FIGYELEM! Ha aszalt gyümölcsöt veszel magadhoz a
frissítőponton, akkor arra szigorúan vizet igyál, ne <i:am> sportitalt, mert túl sűrű lesz a
gyomortartalom és kotyogni fog a gyomrod, semmi nem szívódik fel belőle. Híg oldatnak kell
kerülnie a gyomorba, ehhez az <i:am> mineral+energy drink a legjobb megoldás, azonban nem
szabad keverni szilárd frissítővel, mint ahogy semmilyen más iso, vagy hypo italt sem!

• Amennyiben egyéni igényeid vannak, a szükséges frissítőidet magaddal tudod vinni a pályára,
ehhez futózsák, vagy futóöv viselését ajánljuk.

IDŐMÉRÉS, AZ IDŐMÉRŐ CHIP HASZNÁLATA
• A rendezvény időmérője a Runtiming.hu, ez az előző versenyünkhöz képest változás, ezért a
chipet az Egyéni-, a Csapatverseny és a Farkaskölykök résztvevőinek is a CSUKLÓN KELL VISELNI!
Csapatverseny esetén csapatonként 1 db chip van, melyet a csapat választott tagja visel.

• Az Egyéni- és a Csapatversenyen a pályán és a célban lévő ellenőrzőpontokon a versenyző saját
felelőssége és kötelessége a chipjét hozzáérinteni az időmérő egységhez (UFO), ellenkező esetben
nem lesz érvényes ideje!
• A Farkaskölykök korosztályos gyerekversenyein a célban lévő ellenőrzőponton a versenyző saját
felelőssége és kötelessége a chipjét hozzáérinteni az időmérő egységhez (UFO), ellenkező esetben
nem lesz érvényes ideje!
• Felnőtt versenyzők, figyeljétek a zöld „ELLENŐRZŐ PONT” feliratú táblákat, egy STAFF kollégánk
várja majd őket a kezében az időmérő egységgel!

VERSENYKÖZPONTUNK A BALATONI ÉLMÉNYPARK!
Csopakon, a Nosztori tetején
GPS: 47.0069755,17.9136093,16
www.balatonielmenypark.hu
https://www.facebook.com/balatonielmenypark
Közel négy hektáron vár a kaland és az izgalom a Balatoni Élménypark Csopak területén, Veszprémtől
tíz kilométerre.
Gyorsan elérhető kikapcsolódást ígér, biztosítja a természet közelségét, miközben élmények hosszú
sora vár a látogatókra.
Az élménypark legnagyobb sikere az évről évre megújuló és növekvő Mini City, ahol egy kisváros
mindennapjait élhetik át a gyerekek, ami a felnőttek számára is hatalmas élmény. Mini rendőrség,
tűzoltóság, kórház felel a biztonságért, de az élelmiszerbolt, az autószerelő műhely és természetesen
a városháza sem maradhat ki egy nyüzsgő metropolisz életéből. Ezeken túl kisautók, KRESZ-táblák,
lámpák teszik még valóságosabbá a városi életet.
A másik nagy kedvenc a kötélpálya. A nagyobbak izgatottan vágnak neki a kihívásnak, mi több, ez a
kikapcsolódás a felnőttek számára is elérhető, nehezített pályával.
A park nyugalmát időnként egy kisvonat zakatolása töri meg – a szerelvény a teljes területet bejárja,
egyedülálló élményt biztosítva az egész család számára.
A Balatoni Élményparkban gyorsan elrepül az idő, de erre is felkészültünk, a Park Bisztró hűsítő
frissítőkkel, fenséges ételekkel biztosítja az energiát egész napra.
FIGYELEM! A Kalandpark eszközei térítés ellenében vehetők igénybe – részletek a honlapon!
Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy ne másszanak fel ezekre az eszközökre, mert nem képezik a
verseny részét.

BÜNTETŐKÖR AZ EGYÉNI VERSENYEN – részletes info ide kattintva elérhető!

BÜNTETŐKÖR CSAPATVERSENYEN – részletes info ide kattintva elérhető!
Felhívjuk a figyelmeteket, hogy itt történt szabálymódosítás az előző versenyünkhöz képest!

EREDMÉNYEK, OKLEVÉL
• Az eredmények a Runtiming.hu oldaláról letölthetők, akár a rajtszámodon található QR kód
segítségével.
• FIGYELEM! Mivel a résztvevők futamokban/csapatonként rajtolnak, az eredménylistán a verseny
ideje alatt megjelenő eredmények még nem feltétlenül véglegesek, az eredménylista az utolsó
beérkezőt követően válik véglegessé.

• Az eredmények oldalán tölthető le a versenyző /csapat nevére szóló, az időeredményt is
tartalmazó személyes oklevél!
ÓVÁS
• A célba érkezést követően, legkésőbb a díjátadó ceremónia megkezdése előtt 30 perccel
lehetséges óvást benyújtani a helyszíni versenyirodában (a rajtcsomag felvételnél).
• Az óvás díja 10.000 Ft – amennyiben az óvás érvényes, a szervező visszatéríti az óvás díját.
INGYENES FOTÓK
• Az eseményről készült fotók ingyenesen elérhetők a rendezvény után, a következő helyeken:

• a Futófotó honlapján, ahol a képek a fotó készítésének helyszíne alapján lesznek megtalálhatók az
esemény után 2-3 nappal;
• a Fighters’ Run Facebook oldalán fotóalbumokban, a rendezvényt követően 1-2 héten át
folyamatosan töltjük fel a képeket.
ORVOSI ELLÁTÁS
• A rendezvény helyszínén a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat mentőcsapata gondoskodik a
résztvevők szükség szerinti ellátásáról;
• amennyiben a versenyző orvosi ellátásra szorul, vagy orvosi segítséget kér, nem folytathatja a
versenyt, a versenye befejezetlennek minősül, az időmérő chipjét át kell adnia a személyzet
jelenlévő tagjának, nem lesz érvényes időeredménye és nem jogosult a Finisher póló és az érem
átvételére. A szponzorok által biztosított ajándékok átvételére és a gulyásparty/tésztaparty
igénybevételére természetesen így is jogosult a résztvevő.
VERSENY FELADÁSA
• Az a résztvevő, aki valamilyen oknál fogva nem szeretné folytatni a versenyt, köteles jelezni azt a
legközelebbi akadálynál lévő személyzetnek és ott helyben leadni a chipet;
• a feladót a személyzet nem szállítja vissza a célba, a résztvevő köteles a saját lábán visszasétálni a
versenyközpontba, a személyzettől kérhet tájékoztatást a versenyközpontba vezető legrövidebb
útvonalról;
• aki menet közben feladja a versenyt, vagy nem sikerül beérnie a pályazárás időpontjáig, az
eredménylistán DNF (“Nem ért célba”) státuszt kap;
• annak, aki feladja a versenyt, nem lesz érvényes időeredménye és nem jogosult a Finisher póló és
az érem átvételére. A szponzorok által biztosított ajándékok átvételére és a
gulyásparty/tésztaparty igénybevételére természetesen így is jogosult.

BÜFÉ
• Az esemény ideje alatt a Park Bisztró büfé üzemel a helyszínen – a nyitva tartást lásd. a
programtáblában! A büfében bankkártyás fizetés lehetséges.
ATHLETES GARDEN
• Az Egyéni- és Csapatverseny résztvevőit várjuk a célba érkezésük után az Athletes Gardenbe – a
büfé melletti területen – , ahol megkapják a nevezéshez járó ebédet, valamint átvehetik a jól
megérdemelt frissítő Dreher24 alkoholmentes sört, valamint egy palack Varga bort. FIGYELEM!
Az ajándékok átvételéhez feltétlenül hozd magaddal a rajtszámodat!
TOROZ
• Európa legmenőbb NINJA és OCR fogásai, melyek kipróbálhatók és megvásárolhatók a Watchman
Group standjánál a versenyközpont expo területén! Nem hallottál még a “madáritatóról"?
Garantáljuk, hogy egy életre meg fogod jegyezni!
ÖTPRÓBA
• Az Ötpróba is itt lesz; az Egyéni- és Csapatverseny célba érkezői 2 Ötpróba pontot is
bezsebelhetnek a táv teljesítéséért! Gyűjtsd a pontokat és szerezd meg a legmenőbb Ötpróbás
cuccokat!
INGYENES MASSZÁZS AZ EGYÉNI VERSENYZŐKNEK
• Frissülj fel a verseny után! Masszőrök várják az Egyéni versenyzőket a célba érkezést követően –
keresd a masszázs sátrat a versenyközpontban szombaton!
MARATONMAN DEPO

• A legmenőbb futó cuccokat megtalálod a Maratonman Depoban! Ha otthon maradt valami, vagy
csak egyszerűen most vásárolnál futó felszerelést, keresd a Depot az expo területen!
• Itt tudod megvásárolni a gyönyörű Fighters’ Run ruházati termékeket és ajándéktárgyakat is – pl.
az új Fighters’ Run Mizuno pulcsit és baseball sapit, bögrét, tornazsákot, kulcstartót és egyéb
kiegészítőket!
575
• Sirokon már láthattátok, hogy elkészültek a csodaszép kék és zöld színű Fighters’ Run futóruha
kollekciók: menő pólók, trikók és rövidnacik várnak az 575 standjánál! Keresd őket az expo
területen!
NICOFLEX
• A bemelegítésben hatékony segítséget nyújt a nicoflex medi forte krém, hiszen kapszaicin
hatóanyagának köszönhetően fokozza a bekent terület vérellátottságát, és ennek köszönhetően
az izmok rugalmasabbá válnak. Keresd a Nicoflex sátrat az expo területen!

HOSSZÚ HINTA CHALLENGE
• A Hosszú hinta csopaki akadálypályánk valószínűleg egyik legnehezebb akadálya, amely a
versenyközpontban kerül elhelyezésre! Ha a versenyen nem fáradtál el eléggé, szombaton
délután még gyakorolhatsz rajta a kihívás keretében!
• A próbázók között egy 575-ös Fighters’ Run mezt sorsolunk! Ez a lehetőség kizárólag a csopaki
Egyéni-, és/vagy Csapatversenyre regisztrációval rendelkező résztvevők számára elérhető!
FORRALT BOR PARTY SZALONNASÜTÉSSEL
• Ha vége lesz a szombati versenynek, még akkor sincs vége a napnak! Jó idő esetén 18:00 órától
tűzgyújtást követően egy kis forralt borozós szalonnasütésre várjuk résztvevőinket! Hozhatsz
magaddal sütnivalót, de egy pohár forralt borra és egy szelet szalonnára a vendégünk vagy! 
Az étel- és ital átvételéhez feltétlenül hozd magaddal a rajtszámodat!
CSÁKÁNY-HEGYI KILÁTÓ TÚRA
• Látogasd meg a versenyközponttól 2,4 km-re lévő Csákány-hegyi kilátót a Fighters’ Run verseny
hétvégén, és nyerj nevezést a következő versenyünkre! A kilátó ingyenesen látogatható.
• Keresd fel a kilátót szeptember 30. és október 2. között, a nappali órákban!
• A megközelítés végig turistaúton történik. Kövesd a 2,2 km-ig a kék háromszög-, majd
jobbra fordulva a kék sáv jelzést az utolsó 200 m-en. Visszafelé is ezt az útvonalat használd!
• Készíts egy panorámás fotót, postold a képet Facebook oldaladon a #fightersrunkilato
(ékezetek nélkül) hashtaggel!
• A 2022. október 10. 10:00 óráig legtöbb like-ot kapott kép tulajdonosa 1 db nevezést nyer a
következő Fighters' Run versenyre!
* * *

PARKOLÁS, MEGKÖZELÍTÉS
• Ajánlatos a rajtod előtt 1,5 órával megérkezni a helyszínre;
• a versenyközpont 300 m-re található a parkolótól;
• a könnyű és gyors parkolásról parkoltató személyzet gondoskodik;
• a parkolás díja 1000 Ft/autó/nap – kérjük az érkezőket, pontos összeggel érkezzenek, nem áll
módunkban pénzt váltani;
• parkolni kizárólag a parkolásra kijelölt területen lehet;
• a főút mellett TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES a parkolás, az itt parkoló autókat megbüntetik;
• Az autóban gyermeket és élő állatot hagyni TILOS;
• az autódban ne hagyj értékeket, a versenyközpontban ruhatár található, melynek használata
ingyenes;
• ha teheted, gyere telekocsival, olcsóbb és környezetkímélőbb!
SZERETETTEL VÁRUNK!

