
Élmény - túraverseny

VERSENYKIÍRÁS 

Rendező szervezet: Creative Team Alapítvány
Időpont: 2021. június 24. (csütörtök)
Típus: Amatőr túraverseny (gyalogtúra, kerékpár, kenu)
Helyszíne: Tokaj Vízitúra Központ
Útvonal: Tokaj > Kopasz-hegy > Tarcal > Bodrogkeresztúr >  Bodrogkisfalud > Szegi > Tokaj

PROGRAM  

2021. június 24. (csütörtök)
07:30–08:30 Rajtszámok átvétele, regisztráció a helyszínen 

Tokaji Vízitúra Központ (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.)
08:30-08:50 Megnyitó
09:00 Rajt 
 Túraszakasz: Tokaj – Kopasz-hegy – Tarcal  

~8,5 km (412 m  ; 402 m   ) 
Szakasz limitidő: 12:00

 Kerékpáros átvezető szakasz: Tarcal – Bodrogkeresztúr –  
Bodrogkisfalud (pihenőpont és ebéd) – Szegi ~ 9,8 km 
Szakasz limitidő: 13:45

 Evezős (kenu) szakasz – Szegi – Tokaj ~10 km 
Szakasz rajt: 14:00 
Szakasz limitidő: 17:30

18:30–19:00 Eredményhirdetés
19:00-  Vacsora, szabadtéri közösségi program



Az eseményre nevezni 3 fős csapatban, csapatonként a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és 
az  info@tokajride.hu  e-mail címen lehet.

A nevezési határidő 2021. június 16. 16:00  
Figyelem! Helyszíni nevezésre nincs lehetőség!  
Az eseményen való részvétel díjmentes, de visszaigazolt nevezéshez kötött!

A Tokaj Ride időkorlátja: az egyes szakaszok limitidőpontjaihoz vannak kötve. Az a csapat, amelynek 
minden tagja a megjelölt időpontig nem éri el az adott szakasz záró pontját, vagy nem éri el az 
evezős szakasz rajtját, kizárásra kerül a versenyből és köteles egyéni túrázóként befejezni a távot 
vagy adott ponton befejezni a versenyt. A verseny feladása az adott szakaszok végén lehetséges, 
innen a szervező gondoskodik a kiálló résztvevők visszaszállításáról a rajt helyszínére.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A Tokaj Ride-on az indulás 3 fős csapatokban lehetséges. A csapat minden tagja egyszerre teljesíti 
a gyalogtúra, kerékpártúra és kenutúra (evezés) szakaszokat.

A versenyen kizárólag az úszni és kerékpározni tudó résztvevők indulhatnak, akik 18. életévüket 
betöltötték.

Minden csapat számára kötelező legalább egy feltölött akkumulátorral bíró, hívás fogadására és 
kezdeményezésére alkalmas mobil telefon (lehetőleg vízálló, vagy vízálló tokban) rendelkezésre 
állása a verseny ideje alatt.

A verseny helyszínére az utazás egyénileg történik. A rajtszámok és regisztrációs csomag átvételére 
a helyszínen van lehetőség.

A szervező a résztvevők számára a versenyen való részvételhez alábbi feltételeket biztosítja:

 — az esemény megszervezését
 — az esemény útvonalának kijelölését, részleges biztosítását
 — elsősegély
 — kerékpárok, kerékpáros bukósisakok
 — kenuk, evezők, mentőmellények
 — egy alkalommal ebéd
 — egy alkalommal vacsora
 — frissítő állomások
 — regisztrációs csomag, rajtszámok, időmérés
 — eredményhirdetés, közösségi program
 — szállás (indokolt esetben korlátozott számban elérhető)



A gyalogúra és evezős szakaszokon a szintidők mérése külön-külön szakaszonként történik. A 
gyalogtúra szakaszon a csapat tagok szintidejének átlaga, míg az evezős szakaszon a teljes csapat 
(egy hajóegység) szintideje kerül figyelembevételre. A kerékpáros szakasz átvezető szakasz, 
azon időmérés nincs. A végleges rangsor az egyes mért szakaszokon elért helyezések átlagaként 
kerül kiszámításra. Pontegyenlőség esetén az a csapat élvez előnyt, amelynél az egyéni szintidők 
összességében véve jobbak az egyes szakaszok sorrendjében.

A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Tilos az esemény ideje alatt egészen 
a célba érkezésig alkohol fogyasztása! A sporteszközökben keletkezett károkért, sérülésekért a 
szervezőket nem terheli felelősség. 

A rendezvény rossz idő esetén is megtartásra kerül, azonban a szervező fenntartja a jogot, hogy 
az eseményt bármikor, indoklás nélkül elhalassza / törölje. Ezekben az esetekben a regisztrált 
résztvevők semmiféle kártérítésre nem tarthatnak igényt.

A verseny útvonala résztben biztosított, azon mindenki saját felelősségére halad. A résztvevők 
kötelesek az esemény során első sorban a biztonságos részvételre és versenyzésre törekedni. 
A résztvevők kötelesek továbbá a verseny során a KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes 
rendelet a közúti közlekedés szabályairól), a Hajózási Szabályzat (57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 
a víziközlekedés rendjéről), valamint a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról és a 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről jogszabályok 
rendelkezéseit. A résztvevők a regisztrációval hozzájárulnak, hogy a versenyen a róluk készült kép‐ 
és hanganyagokat egyéb ellenszolgáltatás nélkül a verseny promóciós anyagaiban a szervezők 
felhasználják. A szervező felé a verseny ideje alatt keletkezett esetleges személyi sérülésekért a 
résztvevők kárigényt nem nyújthatnak be. A szabályokat a résztvevők megértették, és tudomásul 
veszik!

Minden résztvevő a járványügyi szabályok fokozott betartásával vehet részt a versenyen.

Esetlegesen felmerülő problémák esetén a frissítő állomásokon, és a kísérőmotorosoktól/-
járművektől, vagy telefonon a szervezők megadott számán lehet segítséget kérni.

BEFUTÓ 

A befutó a rajt helyszínének (Tokaji Vízitúra Központ) Bodrog-folyó felőli oldalán lesz.

A befutó akkor érvényes, ha a csapat minden tagja befutott és a csapat leadott minden kupont a 
szervezőknek, amelyet az eszközök visszaadását követően visszakapott.

A részletes útvonalat és egyéb feltételeket a későbbiekben megjelenő versenyszabályzat 
tartalmazza. A versenykiírás és versenyszabályzat eltérése esetén a versenyszabályzatban 
foglaltak az irányadók.



SZERVEZŐ 

Creative Team Alapítvány 
3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.
Varga Péter 
info@tokajride.hu
+36702652653

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 

Tokaj Ride
INTERREG V-A SZLOVÁKIA – MAGYARORSZÁG  EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM, Kisprojekt Alap 
(FMP-1/1901/4.1/100)
Minden jog fenntartva. Copyright © Creative Team Alapítvány, 2021

„Partnerséget építünk”

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
www.skhu.eu | www.viacarpatia-spf.eu 
A jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tartalmazza az 
Európai Unió hivatalos álláspontját.


