
Általános Részvételi Szabályzat 

 az eXtremeMan sorozat versenyein résztvevő sportolók számára 

 

 

1. Általános szabályok 

1.1. Az alábbi részvételi feltételek az eXtremeMan sorozat versenyein résztvevő versenyző és a 

versenyszervező közt létrejött kapcsolat szabályozását szolgálják. 

A versenyszervező adatai: 

Extrememan Kft. 7500 Nagyatád, Korányi u. 15., Magyarország 

E-mail: extrememan@extrememan.hu 

internet: www.extrememan.hu, nevezés: extrememan.nevezo.hu 

Társszervezők: A versenyszervező egyes versenyein társszervezővel dolgozik. 

1.2 A extrememan.nevezo.hu oldalra történő regisztrációval egyidejűleg a felhasználó elfogadja a 

következő szabályzatokat és előírásokat: 

- Általános részvételi szabályzat az eXtremeMan sorozat versenyein résztvevő sportolók 

számára 

- Versenyzői információ 

- Adatvédelmi tájékoztató 

- Versenykiírások (a verseny előtt pár héttel válnak véglegessé) 

- A nagyatádi verseny Technikai értekezlete (pár héttel a verseny előtt publikáljuk a 

www.extrememan.hu oldalon) 

- A Magyar Triatlon Szövetség aktuális szabályai 

1.3 A résztvevőnek eleget kell tennie a fent felsorolt szabályoknak. 

1.4 A résztvevőnek követnie kell a szervező és a segítők utasításait. 

A fenti szabályok be nem tartása - különösen, ha az más résztvevők biztonságát veszélyezteti vagy az 

esemény lebonyolítását megzavarja - a versenyző kizárásához vezet. 

1.5 A verseny orvosa jogosult a versenyző érdekében, annak egészségügyi állapota alapján felszólítani 

őt a verseny befejezésére. 
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2. Nevezés és lemondás 

A nevezés és lemondás részletes feltételeit a Versenykiírás és a Versenyzői információ tartalmazza. 

A szervező kizárhatja a versenyzőt, ha 

- szándékosan rossz személyi adatokat ad meg a versenyre nevezéskor, 

- sportszövetségi eltiltás hatálya alatt van, 

- doppingvétség elkövetése esetén, 

- a sporttörvény megsértése, valamint egyéb – a verseny lebonyolításával kapcsolatos – 

törvény- vagy egyéb jogszabálysértés elkövetése esetén. 

2.1 Az egyéni nevezés adott személyre vonatkozik és nem átruházható. 

Az egyéni versenyzők csak személyesen – fényképpel és saját kezű aláírással ellátott igazolvány 

felmutatásával – vehetik át rajtcsomagjaikat a nevezési irodán. 

2.2. Az egyéni versenyzők rajtszámukat nem adhatják át másnak. Ennek megszegése – és a szervezők 

általi észlelése -  esetén a versenyző azonnal kizárásra kerül.  

A cserében részt vevő versenyzők adatait a Szövetség felé továbbítjuk az esetleges fegyelmi eljárás 

lefolytatásához, továbbá a cserében résztvevő sportolók a versenyt követő 3 évig nem indulhatnak az 

Extrememan KFT által szervezett versenyeken. 

Tilos a rajtszám megváltoztatása, a támogató(k) logójának módosítása vagy elfedése. 

2.3 Az egyéni versenyző csak akkor indulhat a versenyen, ha rendelkezik a Magyar Triatlon Szövetség 

vagy más külföldi triatlon szövetség versenyengedélyével. 

2.4 A benevezett versenyző nem jogosult semmilyen anyagi kompenzációra, ha nem jelenik meg a 

rajtnál vagy bármilyen okból a lemondási határidőn túl előre bejelenti, hogy nem indul a versenyen. 

2.5 A résztvevők abban az esetben lehetnek jogosultak a nevezési díj teljes vagy részleges 

visszatérítésére, ha a szervező a versenyt nem rendezi meg. 

Ha a verseny törlése a szervezőn kívülálló elháríthatatlan okból fakad, részleges visszatérítésre van csak 

mód. Ebben az esetben a visszatérítés mértéke függ a szervező által már rendezett költségek 

mértékétől. 

 

3. Felelősség kizárása 

3.1 A szervező fenntartja a jogot, hogy módosíthatja a versenyt (különösen pl. az egyes versenytávok 

vagy a verseny útvonala és lebonyolítása tekintetében), módosíthatja a rajt időpontját vagy bármikor 

megszakíthatja a versenyt, ha elháríthatatlan körülmények (pl. időjárás vagy egyéb okok) olyan 

kedvezőtlen fordulatot vesznek, hogy a verseny biztonsága kérdésessé válik vagy a résztvevők és egyéb 

személyek testi épsége nem garantálható. 

Ha a szervezőn kívülálló okokból (engedélyek megváltozása, vis maior, a versenypálya körülményeinek 

megváltozása vagy bármely más okból, melyre a szervező hatásköre nem vonatkozik) a verseny rajtja 

késik, a verseny lebonyolítása lényeges változtatásokra szorul vagy a verseny törlésre kerül, a nevezési 

díjakkal kapcsolatos visszatérítésre a 2.5 pont alapján van mód. 

Ezekben az esetekben a versenyző nem léphet vissza a szerződéstől, továbbá a versenyzőnek nem 

lehet egyéb követelése sem a szervezők irányában. 



3.2 A szervező(k) csak olyan károkért tehetők felelőssé, melyeket vétkes gondatlanságuk vagy 

szándékos tetteik okoznak. A felelősség korlátozása nem érinti azokat a károkat, melyek a szervező 

lényeges szerződéses kötelezettségeinek felróható megszegéséből fakadnak. 

A szervező a Magyar Triatlon Szövetségen keresztül általános felelősségbiztosítással rendelkezik. A 

feltételek versenyenként eltérők.  

3.3 Kizárólag a versenyző felel azokért az általa okozott károkért, melyet a szervező, annak képviselői 

vagy olyan harmadik felek szenvednek el, akikkel a szervező a verseny megrendezése kapcsán 

szerződéses vagy egyéb kapcsolatban áll. 

3.4 A szervező nem vállal felelősséget a versenyző egészségi állapotáért. A versenyzőnek tudatában 

kell lennie, hogy a versenyen való részvételnek vannak kockázatai, súlyos sérülések vagy akár a halál 

sem zárható ki. A versenyző elfogadja és a nevezésével megerősíti, hogy jó egészségi állapotban és 

felkészülten vesz részt a versenyen, egyben kijelenti, hogy orvos vagy más kompetens személy sem 

javasolta neki, hogy ne vegyen részt a versenyen. 

3.5 A versenyző vállalja a felelősséget a személyes tárgyaiért és versenyfelszereléséért. A szervező nem 

vállal felelősséget semmilyen elhagyott tárgyért. 

A verseny útvonala részlegesen zárt. A versenyző tudomásul veszi, hogy a versenypályán találkozhat 

gépjárművel, gyalogosokkal, állatokkal, egyéb tereptárgyakkal és vállalja is az általuk jelentett 

kockázatot, melyek a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek: esés; ütközés járművekkel, 

gyalogosokkal, állatokkal, egyéb résztvevőkkel vagy szilárd tárgyakkal; veszélyes felületekből, 

anyaghibákból vagy elégtelen védőfelszerelésből adódó veszélyek; illetve bármely más veszély, melyet 

egy versenytárs, néző, állat, önkéntes vagy az időjárás okoz. 

Minden résztvevő a verseny előtt, versenykiírás alapján megismeri a pálya útvonalát, a váltó – és egyéb 

területeket és kifejezetten vállalja, hogy a közlekedési szabályokat- a következő bekezdésben foglaltak 

szerint - betartja és megfelelő gondossággal közlekedik a verseny ideje alatt. 

A verseny lebonyolítása során – a rendezvény jellegéből fakadóan – bizonyos közlekedési szabályok 

betartása (pl. az útvonalbiztosítás mellett a kereszteződésekben, a fő- és mellékutakon keresztbe 

áthaladás esetén) mellőzhető. Az útvonalbiztosítás és az áthaladás biztonságáról ilyenkor is köteles a 

versenyző a tőle elvárható gondossággal meggyőződni. Egyéb esetekben a közlekedési szabályok 

betartása kötelező.  

A résztvevőnek azonnal értesítenie kell a szervezőt, ha a versenypályán veszélyt észlel. Ezt a rajtszáma 

hátulján található (a szervező által megadott) „Veszély esetén értesítendő” telefonszám felhívásával 

teheti meg, illetve jelezheti a legközelebbi szervezőnek vagy versenybírónak. 

3.6 A résztvevő tisztában van a verseny előtt, közbeni és utáni alkohol-, gyógyszer- és drogfogyasztás 

következményeivel és azzal is, hogy ezek az ítélőképességét és versenyzői képességeit is befolyásolják. 

Kizárólag a versenyző felel az alkohol-, gyógyszer- és drogfogyasztása következményeiért. 

3.7 Ha a versenyző a verseny alatt orvosi ellátásra szorul, akkor ahhoz a nevezésével hozzájárulását 

adja. A verseny orvosán túli orvosi ellátás költségeit nem tartalmazza a nevezési díj, a szervező nem 

nyújt olyan biztosítást, mely az egészségügyi ellátást fedezi és nem is kötelezhető erre. Minden 

résztvevő kötelessége, hogy megfelelő egészségügyi biztosítással rendelkezzen. A szervező felelőssége 

kizárható bármely egészségügyi biztosítás vonatkozásában. 

 



4. Képek és hangfelvételek joga 

4.1 A regisztráció során a résztvevő hozzájárul, hogy róla fényképeket, hangfelvételeket vagy videókat, 

illetve vele a szervező vagy egy általa megbízott harmadik fél által készült interjúkat készítsen, ezeket 

másolja és publikálja a legkülönfélébb formákban (pl. CD, DVD, rádióadás, TV adás, facebook, 

instagram, podcast, film, reklám, reklámanyag) minden korlátozás és a résztvevő felé bármilyen díjazás 

nélkül. 

A verseny minden fényképe és hangfelvétele kizárólag a szervező tulajdona (a szervező jogosult 

használni a képeket és a hangfelvételeket időbeli, térbeli vagy tartalmi megkötés nélkül, beleértve a 

sokszorosítást is). 

 

5. Dopping 

5.1 A résztvevő vállalja, hogy segíti a dopping elleni harcot. Magára kötelező érvényűként elfogadja a 

Magyar Triatlon Szövetség hatályos Dopping Szabályzatát, valamint a Magyar Anti-dopping Csoport 

(HUNADO) és a WADA szabályzatát. 

Nevezésével a résztvevő megerősíti, hogy sem a múltban (az elévülési időn belül) sem a jövőben nem 

sértett, illetőleg sért meg egy doppingellenes szabályt sem. Ha a résztvevő ezt megszegi, minden 

szerződéses követelést elveszít és vissza kell fizetnie minden átvett kifizetést függetlenül annak 

módjától. 

5.2 A szervező vagy bármely doppingellenes szervezet a vonatkozó jogszabályok és szövetségi 

szabályzatok szerint végezhet doppingtesztet. A kiválasztott versenyzők kötelesek alávetni magukat 

doppingvizsgálatnak. Doppingvétség megállapítása esetén a szervező a releváns jogszabályok és 

szövetségi szabályok szerint jár el. 

A doppingvétségben érintett résztvevő köteles visszatéríteni az esetlegesen átvett pénzdíjat a 

doppingvétség megállapítását követő 10 munkanapon belül. 

5.4 Ha bármely doppingszervezet a verseny után bizonyítja, hogy a résztvevő a verseny előtti 1 éven 

belül vétséget követett el, a szervező kizárja a résztvevőt, továbbá a releváns jogszabályok és a 

szövetségi szabályok alapján jár el.  

 

6. Adatkezelés 

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat Adatvédelmi Tájékoztatónk tartalmazza. 

 

7. Egyéb rendelkezések 

7.1 Ha jelen szabályok közül bármelyik részben vagy egészben érvényét veszti, az nem befolyásolja a 

többi feltétel vagy szabály érvényességét. 

A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa, módosítsa. 

7.2 A jelen Szabályzat magyar nyelven készült, arra a magyar jog szabályai az irányadók. A 

Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az egyéb jogszabályok irányadók. 


