
   

Versenyszabályzat 
 

Juhos Gábor Trianon-(ultra)maraton (Trianon-félmaraton) 2023 

 
A nevezéssel és a rajtszám átvételével minden versenyző egyben 

kijelenti/tudomásul veszi, hogy 
 

 a versenyen saját felelősségére vesz részt; 

 a nevezéskor megadott adatok a valóságnak megfelelnek és azok tárolásához, valamint a 

rendezvényen való felhasználásához hozzájárul; 

 egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozza; 

 az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny távját vagy szintidejét, rajtszám nélkül fut, az kizárásra 

kerül; 

 hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép- vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek a 

rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül 

felhasználásra kerülhetnek; 

 elfogadja, hogy a nevezés visszavonása esetén a nevezési díjat 30% kezelési költség levonásával 

fizetjük vissza; a 2023. május 31-ét követően visszavont nevezések esetében a nevezési díj 

visszafizetésére nincs lehetőség; a nevezés visszavonását (lemondását) kizárólag írásban tudjuk 

elfogadni az mvsz@mvsz.hu  e-mail címre a megadott határidőig; 
 

 a helyszínen nevezésre nincs lehetőség, a nevezési díj befizetésére az egyes futamokra a 

versenyközpontban lehetséges még azonban, legkésőbb az adott futam rajtja előtt 30 perccel; 

 a nevezési díjak: a Trianon-(ultra)maraton esetében 

                                                        Egyéniben            1.920 Ft (a helyszínen +1.000 Ft) 

                                                        Csapatban (4 fő)  6.000 Ft (a helyszínen +2.000 Ft) 

                                a Trianon-félmaraton esetében 1.500 Ft (a helyszínen + 500 Ft); 
 

 ha a versenyt az időjárás, vagy természeti katasztrófa miatt nem lehet megrendezni a szervezők a 

nevezők részére a díjat nem fizetik vissza; a szervezők a program változásának, a helyszín 

megváltoztatásának, a pálya módosításának jogát fenntartják; 

 a kiadott versenyzői rajtszámot a teljes verseny során elől – lehetőleg mellrészen – köteles viselni, 

elhelyezni; a rajtszámot sem kisebbíteni, sem bizonyos részeit letakarni, vagy azon semmilyen más 

feliratot, emblémát elhelyezni tilos;  

 a versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, kerékpáros kísérővel, kutyával, rajtszám nélkül futni, 

futás közben bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, 

használni tilos, és ezek megszegése esetén azonnal kizárhatják, a versenypályáról eltávolíthatják; 

 minden versenyző csak a versenykiírásban megjelölt kategóriában kerülhet értékelésre; (!) 

 a korhatárokat betartom, a Trianon-(ultra)maratonon és félmaratonon 16 évnél fiatalabb versenyző 

nem indulhat és a 18 év alattiak kizárólag a szülők írásbeli engedélyével versenyezhetnek; a 

Trianon-emlékfutásra, egyéni indulók esetén 12 év alatt minden esetben írásos szülői nyilatkozat 

szükséges az induláshoz; 

 a szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárja; 

 a szervezők értékmegőrzést nem vállalnak. 

 Szintidők:  

- Trianon-maraton (43-44 km):          6 óra 

- Trianon-ultramaraton (47-50 km): 7 óra (+ 7 km-enként +1 óra) 

- Trianon-félmaraton (21,1 km):  3 óra  

- Trianon-emlékfutás (1920 m):  30 perc 

 

Az esemény helyszínén kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a Magyarok Világszövetségének 

előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető! 
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