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10. Fuss a csúcsra! – 2019. szeptember 7. 

 

 

1. A verseny szervezője: 

 

A verseny szervezője a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. a Hegyvidéki 

Önkormányzattal együttműködésben. 

 

2. A verseny célja: 

 

  Minél rövidebb idő alatt teljesíteni a 134 lépcsőfokos kihívást. 

 

3. Verseny időpontja és helyszíne: 

 

  2019. szeptember 7. (szombat) 9.00-15.00, János-hegyi Erzsébet-kilátó 

 

4. Megközelíthetőség: 

 

 Tömegközlekedéssel:  

 

  -  a 21A jelzésű autóbusz végállomásáig (Normafa), majd onnan egy 20 perces 

   sétával érhető  el az Erzsébet-kilátó 

  -  Normafa autóbusz végállomástól 8:30 - 14:30-ig negyed óránként induló  

   ingyenes (Hegyvidéki Sport feliratú) buszjárattal 

  - A Zugligeti Libegővel, majd onnan 5 perc sétával 

 

  Gépjárművel: 

 

  -  A Normafa autóbusz végállomás mellett kialakított parkolókig, onnan gyalog, 

   vagy ingyenes buszjáratunkat igénybe véve érheti el a verseny helyszínét  

 

 

5. A verseny résztvevői:  

A versenyen bárki részt vehet, aki az előzetes, vagy helyszíni nevezés során a rendező 

által kért adatokat rendelkezésre bocsátotta és a szervező Sportrendezvényeinkhez 

kapcsolódó részvételi és adatkezelési szabályzatát (lásd: http://hegyvideksport.hu/online-

nevezes/download/reszveteli_es_adatkezelesi_tajekoztato.pdf ) elfogadta, (18. életévét be 

nem töltött személy csak szülő/gondviselő beleegyezésével vehet részt a versenyen) 

továbbá elfogadta, hogy rendezvényünkön róla kép-és hangfelvétel készülhet.  
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Nevezésével a résztvevő elismeri, hogy a versenyre felkészült, fizikailag jó állapotban 

van és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozná. Ha a fenti okokra 

visszavezethető bármilyen károsodás éri, a verseny rendezői felé semmilyen 

követeléssel nem él. 

6. Rajtok:  
 

9:00-15:00-ig folyamatosan 

A versenyzőket egyénileg, rajtszámuk szerinti növekvő sorrendben indítják a  

 versenybírók. Kizárólag állórajtból, lendületszerzés nélkül lehet a rajtot végrehajtani. 

A családi kategória (2 fő) indulóit egymás után indítják és idejük összeadódik.  

 

Rajtidőpontok 

Előnevezettek 9:00-12:00 

Helyszíni nevezők 12:00-15:00 

 

 

7. Nevezés, rajtszám- és pólóátvétel 

 

  Minden résztvevő számára ingyenes a rendezvény, azonban kizárólag az első 300 fő 

  nevezését tudjuk elfogadni. 

 

Előnevezéseiket a http://hegyvideksport.hu/online-nevezes tehetik meg szeptember   

3-áig. Helyszíni nevezőket pedig 11:30-tól várjuk a verseny napján az Erzsébet-

kilátónál. 

 

Rajtszám és póló átvétel 

Előnevezettek 8:30-11:30 

Helyszíni nevezők 11:30-14:30 

 

 

  Minden induló a rajtszámot és a pólót is a helyszínen veheti át érkezési sorrendben.  
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8. Kategóriák és szintidők: 

 

kategória születési év szintidő nyeremény 

gyermek 2005-től 34 mp 

5.000 Ft értékű 

sportszervásárlási 

kupon 

ifjúsági női 2001 – 2004 33 mp 

5.000 Ft értékű 

sportszervásárlási 

kupon 

ifjúság férfi 2001 – 2004 27 mp 

5.000 Ft értékű 

sportszervásárlási 

kupon 

felnőtt női 1975 – 2000 32 mp 

5.000 Ft értékű 

sportszervásárlási 

kupon 

felnőtt férfi 1975 -  2000 26 mp 

5.000 Ft értékű 

sportszervásárlási 

kupon 

szenior női -1974 42 mp 

5.000 Ft értékű 

sportszervásárlási 

kupon 

szenior férfi -1974 33 mp 

5.000 Ft értékű 

sportszervásárlási 

kupon 

családi 

egy 2004 után 

született 

gyermek és 

egyik szülője 

68,5 mp 

8. 000 Ft értékű 

sportszervásárlási 

kupon 

 

 

A verseny leggyorsabbját pedig 40.000 Ft értékű kuponnal jutalmazzuk! 

 

Mindenki kizárólag egy kategóriában nevezhet és teljesített eredménye is csak a              

nevezett kategóriába számít! 
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9. Díjazás: 

 

  Az egyes kategóriák szintidejét teljesítők 5.000 Ft értékű sportszervásárlási utalványban 

  részesülnek. (Kivételt képez ez alól a családi kategória, ahol a nyeremény 8.000 Ft  

  értékű).  

  A verseny leggyorsabbját pedig 40.000 Ft értékű kuponnal jutalmazzuk. 

  Minden induló a nevezésnél egyedi Fuss a csúcsra! 2019 emlékpólót kap ajándékba, 

  célba érkezéskor pedig szponzoraink által felajánlott befutócsomaggal gazdagodnak.  

 

10. Egyéb kiegészítő programok:  

  A verseny ideje alatt színpadi-és gyerek programokkal várjuk a résztvevőket és  

  kísérőiket! 

 

11. Egyéb rendelkezések:   

 

- A rendezők fenntartják a program- és időpontváltozás jogát. 

- Öltözési lehetőséget biztosítunk a helyszínen. 

- Értékmegőrzést nem vállalunk!   

- Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi és reklámtevékenység csak a 

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. előzetes engedélyével, egyeztetett formában 

és módon végezhető.  A verseny során felmerülő – nem a rendezőség hibájából 

keletkezett - anyagi és egyéb károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni! 
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