Kedves Versenyző!
Ezzel a tájékoztatóval is szeretnénk segíteni, hogy minél gördülékenyebb legyen a
versenyen való részvételetek négylábú társaddal az oldaladon! Megtalálsz benne minden
fontos információt a verseny előtti teendőkről, az érkezésről, a regisztrációról és minden
egyéb fontos dologról.

Mit ne felejts el a verseny előtt!
Menj biztosra, vedd végig az alábbi pontokat! Nagyon bosszantó lenne, ha azért nem tudnál indulni,
vagy rögtön 30 guggolás/ oldal bemelegítéssel kellene kezdened a napod!
• Ellenőrizd a regisztrációd, és nyomtasd ki a nevezésedet visszaigazoló e-mailt.
• Ha nem vagy biztos benne, hogy jól emlékszel a verseny szabályaira, olvasd el újra!
• Látogass el a honlapunkra és töltsd le a felelősségvállalási és az adatvédelmi nyilatkozatokat.
• A rajtszámokat legkésőbb 2017. augusztus 31-én, csütörtökön elérhetővé tesszük. Megtalálod
őket itt vagy a nevezési oldalon a saját fiókodban is: a Versenyző kezelése menüpont alatt, a
Nevezéseket tartalmazó lista kiegészül egy rajtszám oszloppal.
• Töltsd ki a nyilatkozatokat, írd be a jobb felső sarokban található rubrikába a rajtszámodat és írd
alá. Ne felejtkezz e a tanúkról sem! Anélkül mit sem ér az egész.
• Ellenőrizd és készítsd elő négylábú társad oltási könyvét vagy útlevelét, illetve a féreghajtás
igazolását is, ha az nem az oltási könyvben van.
• Ne felejtsd otthon a kutyád "ruháját" (nyakörv, póráz, hám, ha szükséges szájkosár stb.) Készíts
elő magadnak is váltóruhát, cipőt! Garantáltam sáros és vizes leszel!
• Készítsd elő az ivótasakot, kulacsot és lehet, hogy ezen a távon már nem fog ártani egy-egy
energiaszelet sem!
• Ha mindennel meg vagy, készítsd őket egy helyre, hogy az indulásnál nehogy otthon maradjon!
Minden versenyző párosnak rendelkeznie kell a nyilatkozatokkal, visszaigazolással és oltási
könyvvel, illetve a kétlábú tagnak érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal
is. A nyilatkozatok a helyszínen pótolhatóak, ha mégis elfelejtetted volna. Az áruk 30
guggolás/oldal. Ezek nélkül nem kaphatod meg a rajtcsomagod és nem indulhatsz a versenyen!
• Kérjük, olvasd el a HDR Blogban a verseny előtti tanácsokat! A blog bejegyzés szerves része
ennek a versenyzői tájékoztatónak:
ihttp://kutyakemeny.blog.hu/2017/08/31/a_vadon_kapujaban_avagy_az_utolso_tanacsok_
verseny_elott

Érkezés a versenyre

Parkolás
A nagy létszámú résztvevő miatt érkezzetek meg a helyszínre 1,5 órával a futamotok előtt! Így
biztosan nem késitek le a rajtot. A parkolásnál a versenyzők előnyt élveznek, lehetőség szerint őket
engedjük közelebb a pályához. Ez azonban nem jelenti azt, hogy biztosan be tudtok hajtani majd a
közelebbi parkolóba, folyamatosan figyeljük a ki-be tartó forgalmat és ennek függvényében engedjük
be az autókat. Nem gond, ha nem adtad meg a rendszámodat, ebben az esetben kérjük, hogy legyen
kéznél a nevezésed visszaigazolása, annak felmutatásával is beenged a biztonsági szolgálat a szabad
helyektől függően.
Kérjük, hogy a parkolásnál kövessétek a biztonsági szolgálat útmutatását, hogy minél többen
elférjetek a belső parkolóban.
A külső parkolót csak akkor nyitjuk meg, ha a belső megtelt.

A legfontosabb alapszabályok, akár versenyzel, akár épp a
többieknek szurkolsz vagy pihensz!
1. A rendezvényen kutyát csak pórázon lehet vezetni, szabadon engedni tilos!
2. Ha kutyád agresszív, antiszociális emberrel vagy állattal szemben, kérjük, tegyél rá szájkosarat!
A viselkedésért te vagy felelős!
3. Saját, valamint kutyád testi épségéért te vagy a felelős!
4. Saját kutyája után az ürüléket mindenki köteles összeszedni, és a kukába dobni! A kijelölt
kutyaillemhely területén is! A szabály be nem tartása a versenyből való kizáráshoz vezethet!
5. Szemetelni tilos! Azért vannak a szemetesek, hogy oda dobd, ha valami már nem kell! Ha
szemetelésen érünk, akár ki is zárhatunk a versenyből.
6. A verseny kordonnal elválasztott részére, a pályára, csak az indulók mehetnek be! Kérjük, a
pályán kívülről szurkolj, fotózz, videózz!
7. A rendezvényen fotók és videó felvételek készülnek, ezeken szerepelhetsz, és ezek
nyilvánosságra is kerülhetnek! A belépéssel belegyezésedet adod az ezeken való szerepléshez,
korlátozás nélkül!
8. Igyekszünk sok fotót készíteni, de nem garantáljuk, hogy biztosan fogsz szerepelni a HDR által
készített fotókon!

Regisztráció
A versenynapon is van lehetőség helyszíni nevezésre, de csak a szabad rajtidőpontok erejéig. A
helyszíni nevezés díja 20.000 Ft. Ezt a helyszíni nevezésnél tudod intézni.
Kérjük, úgy kalkulál az érkezésed, hogy a rajtidőpontodhoz képest 1 órával hamarabb be kell
regisztrálnod. Számold bele azt is, hogy előfordulhat, hogy várni kell. Ha esetleg hosszabb sor alakul
ki, segítőink azokat előreveszik, akiknek nagyon közeli a rajtideje. A helyszíni regisztráció kötelező,
enélkül nem indulhatsz a versenyen!
A regisztráció menete
1. Az első lépés az állatorvosi ellenőrzés: itt történik a kutyusod oltási könyvének, chipjének, szociális
viselkedésének és féreghajtásának ellenőrzése.
2. A Te nevezésed ellenőrzése. Válaszd ki a Te rajtszámodnak megfelelő sort, készítsd elő a
szükséges papírokat. Először ellenőrzik a visszaigazolás és a felelősségvállalási és adatvédelmi
nyilatkozatot (eredeti, aláírva, két tanú) és a személyazonosságodat (érvényes személyazonosításra
alkalmas fényképes igazolvány szükséges). Ha kedvezményt vettél igénybe annak jogosultságát is itt
ellenőrzik!
3. Ha minden rendben már kapod is a rajtcsomagodat: rajtszám, időmérő chip karszalaggal, féláru
Gallica sörre jogosító karszalagot, amit a Gallica pultnál válthatsz be a büfé mellett. Ezeket még a
verseny előtt fel kell venned.
4. Ha átvetted a csomagodat, itt végeztél.

5. Ha bármilyen papírod hiányzik, akkor ki kell állnod a sorból és átmenni a probléma kezelés
részlegre. A nyilatkozatokat itt kaphatod meg. Ennek ára oldalanként 30 guggolás. Csak kitöltött,
aláírt, letanúzott nyilatkozattal állj be újra a sorba!

Regisztráció után, rajt előtt
Ha van még időd a rajtig melegíts be a kutyáddal együtt az Ebfizió segítségével a rajtnál. Ne felejtsd,
hogy a futam indulásod előtt 15 perccel már a rajtban kell lenned! Ez a 15 perc szolgál a
bemelegítésre is!
Ha nagy a meleg a rajt előtt látogassátok meg a kutyamosót és hűtsd le alaposan a kutyádat, ha
szükséges magadat is! Meleg esetén csak vizes kutyát engedünk rajthoz állni!
A csomagodat elhelyezheted a ruhatárban, itt a csomagjaidat biztonságosan megőrzik.
Sorszámozott karszalagot kapsz, ennek felmutatásával kapod majd vissza a holmidat. A ruhatár
egyben öltöző is, ha szeretnél, itt ruhát cserélhetsz. Ez a versenyzők részére ingyenes!

Rajt
Futam indulások: Az első futam 9:00-kor indul, utána negyedóránként minden futamban 24
versenyző rajtol el. Az utolsó versenyzők 16:00 órakor rajtolnak.
A nevezésnél kiválasztott futamban kell indulnod, ezt a rajtcsomag borítékján és a rajtszámodon is
megtalálod. A rajtba való belépéshez viselned kell jól láthatóan elöl a rajtszámodat és az időmérő
chipedet. A nem előre helyezett rajtszám esetén nehezebb lesz magadról fotókat találni! Ennek
hiányában nem léphetsz a rajtzónába! Belépéskor ellenőrzik a rajtszámodon szereplő futam
időpontot. A versenyen nincs szintidő. Kérünk, hogy figyeljetek a négylábúkra is, hiszen ők is érzik
már az izgalmat, tartsátok be egymástól a 1,5 méteres távot. Fokozottan figyelj a balesetek
elkerülésére már az indulási zónában is!

A pályán
Akadályok
A pálya hossza megközelítőleg 12 km, 22 akadállyal, vagy többel vagy kevesebbel… Minden
akadálynál rendező vár Titeket, aki elmondja a feladatot ha szükséges, felügyeli annak teljesítését,
figyelmeztet, ha nem szabályszerűen hajtod végre azt. A rendezők nem segíthetnek Neked az akadály
leküzdésében (nem adhatják fel az esetleges cipelni valót, nem foghatják meg a kutyát stb.). Azonban
ha bajba kerülsz, számíthatsz rájuk!
Az akadályoknál lehetőség van négylábú társad segítésére: az akadály előtt 1 méterrel felveheted,
de az akadály elhagyása után 3 méteren belül le kell tenned. Az akadályokon kívül a kutyának a saját
lábán kell teljesítenie a távot.
Segítséget csak versenytársaktól kaphatsz a fair play szellemében. Természetesen Te is segíthetsz
másoknak, ha úgy látod rászorulnak. Sérülés, baleset esetén, akkor is ha az két akadály között
történik nyújts segítséget tőled telhetően és értesítsd a következő HDR segítőt!
Ha a kutyád nem tud egy akadályt teljesíteni, akkor 30 szabályos guggolással kiválthatod, így
versenyben maradtok!

Ha csalsz egy akadálynál vagy a büntetés guggolásnál azonnal kizárunk a versenyből!
Ha nem szabályos a teljesítés próbálkozhatsz újra vagy kiválthatod 30 guggolással.

Frissítő pontok
A versenyen kettő frissítő állomás lesz a pályán ivóvízzel kétlábúak és négylábúak számára, valamint
a célban a befutócsomagban is lesz víz. Minden nem vizes akadálynál, ami távolabb van, mint kb. 1
km a rajt és a cél kaputól találsz vészhelyzeti frissítő pontot, itatótálat a kutyát részére! Ezt csak a
négylábúak vehetik igénybe!
Mivel 12 kilométerről van szó, javasoljuk, hogy vigyetek magatokkal vizet és energiaszeletet! Üveg
palackok használata nem engedélyezett a pályán. Szemetelés a rendezvény teljes területén (frissítő
állomásokon lesz szemetes) szigorúan tilos, akit azon kapunk, hogy szemetel, nem szedi össze a
kutyakakit a pálya területéről, azonnal kizárjuk a versenyből!
A pálya nehéz lesz, ez nem véletlenül a Wild! Kérjük, felkészülten érkezzetek!
Időmérés
A regisztrációnál kaptál egy chipet, amely méri az idődet, ez alapján állapítják meg az eredményedet.
Az időmérő chipet a csuklódra vagy a bokádra kell rögzítened, ahogy Neked kényelmesebb, ezt a
célban levágják majd rólad. Ha elveszted a chipet nem kaphatod meg a befutócsomagodat. A chip
kauciós díja 2.000 Ft, ha elveszted ezt az összeget be kell fizetned a regisztrációnál. Az ezt igazoló
nyugtát bemutatva kaphatod meg a befutócsomagodat!
A célban
Ha átfutottatok a célkapu alatt:
• megkapod az érmedet
• ezután a sátornál levágják a kezedről a chipet és elveszik (ha szeretnéd, a karszalagot elkérheted)
• ellenőrzik a rajtszámodon a megadott póló méretedet és az ennek megfelelő befutócsomagot
átadják Neked
Minden nem hivatalos eredmény azonnal megjelenik az időmérő cég honlapján, ezen a linken:
life.darktiming.hu
Díjak
A díjakat nem áll módunkban postai úton elküldeni, aki nem vesz részt az eredményhirdetésen, az a
szervező irodájában vagy egy vele egyeztetett helyszínen tudja a nyereményét átvenni.
A versenyen a következő kategóriákban kerül sor a díjak kiosztására, melynek időpontja
előreláthatóan 19 óra. Ez változhat attól függően mikor ér be az utolsó versenyző aki a 16:00
futamban indulat.
•
•
•
•

Női és férfi 1. helyezett (díjak: Hill's, Zoetis, Julius-K9, Saucony)
Női és férfi 2. helyezett (díjak: Hill's, Zoetis, Julius-K9)
Női és férfi 3. helyezett (díjak: Hill's, Zoetis, Julius-K9)
Csapat 1. helyezett (díjak: Hill's, Zoetis, Julius-K9)

• Csapat 2. helyezett (díjak: Hill's, Zoetis, Julius-K9)
• Csapat 3. helyezett (díjak: Hill's, Zoetis, Julius-K9, Saucony)
• ezenfelül több különdíj is lesz támogatóink jóvoltából (így bárkivel előfordulhat, hogy egy különdíj
birtokosa lesz):
• Hill's - a legkitartóbb versenyzőpáros: ajándékcsomag és Hill's táp
• Sinb - a leggyorsabb "menhelyi" csapat: 50.000 forint értékű beváltható kupon
• Julius-K9 - 2 különdíj: a legidősebb versenyző páros és a legkitartóbb csapat, Julius-K9
nyakörvek és pórázak.
• Saucony - összetett 20., 40., 60., 80. helyezettek - 1-1 pár Saucony futócipőre váltható kupon.
• Dogbox - a női és a férfi kategória 123. helyezettje: 1-1 db egyedi készítésű kutyaszállító box
• Ebfizió - összetett 333. helyezett: fizioterápiás csomag
• Multinavigátor - A Multinavigátor a Két szív kihívását teljesítő versenyzőink közül 5 főnek
ajánlott fel különdíjat. akik teljesítették az idei Base-t és a Wild-ot is és a Wildon a Két szív
kihívását teljesítők közül a 15., 33., 56., 110. és a 200. helyen értek célba.

Fesztiválterület

A látogatók megtekinthetik a versenyt és INGYENESEN beléphetnek a rendezvény területére.
Fotózhatnak, de be kell tartaniuk az iránymutatásokat és nem léphetnek be a versenypálya lezárt
területére. Itt helyezkedik el a rajt és a cél is, ezeket a parkoló felöl táblával is jelöljük majd.
Mit találsz még a Fesztiválterületen?

Zuhanyzó és kutyamosó
Itt magadról és négylábú társadról is lecsapathatod majd a sarat, koszt. Átöltözésre a
Versenyközpontban található Öltöző/ruhatárban lesz lehetőséged. A verseny előtt itt van mód a
kutyád hűtésére is, ha szükségesnek látod. Nagy meleg esetén határozottan kérünk, hogy mielőtt
bejelentkezel a rajtba, hűtsd min. 5-10 percig a kutyádat a mosóban. Az indító bíróknak jogukban áll
elküldeni rajt előtt kutyát fürdetni, a hőmérséklet ezt megkívánja!

Mosdók
A zuhanyzó és kutyamosó mellett található épület másik oldalán találod a mosdókat, illetve a mobil
WC-ket.

Étel-ital
Ételt és italt tudsz vásárolni a fesztiválterületen.
A fesztiválterületen felállított Gallica sörözőnél féláron kaphatsz egy sört (18 év felett), melyet a
rajtcsomagban található Gallica karszalaggal lehet beváltani. Ne felejtkezz meg verseny után a
folyadékpótlásról a Gallica forrásvíz remek szomjoltó!
Vásárlás és termékbemutató
Ha a kutyás futáshoz lenne szükséged még valamire a Julius-K9 sátránál a legalkalmasabb és
legjobb minőségű termékeket találod ehhez. Ha igazi kényelmes minőségi kennelt, kutyaházat keresel
érdeklődj a SINB standjánál, ha négylábú kedvenced biztonságos utaztatásához keresel
utazóketrecet, nézd meg a Dog Box termékeit.
A HDR sátrában HDR-es pólókat (unisex, női és gyerek), baseball sapkát, matricákat találsz.

Tanácsadás
A ZOETIS Hungary szakembereinek közreműködésével állatorvosi szaktanácsadással segítenek, a
Hill’s Pet Nutrition szakértőihez pedig táplálási ügyekben fordulhatsz.

Önzetlenül partnereink
A Fesztiválterületen találkozhatsz "Önzetlenül" partnereinkkel is. Az Ebárvaház, a Retriever Rescue
és a Tetovált Állatmentők tanácsaikkal segítenek, hogy még felelősebb kutyatartó lehess és gazdára
váró kutyusokkal is megismerkedhetsz.

Fotópályázat – Gallica pillanatok a HDR Wildon
Vadássz vad Gallica Hungary pillanatokra a HDR-en és nyerj két személyes sörvacsorát vagy egy
10.000 forint értékű vásárlási utalványt a Belga sörmester webshopjában és VIP, ingyenes indulást

a 2018. évi magyar HDR versenyekre. A vacsorát megnyerő pályázó megkapja a jogot, hogy részt
vegyen az októberi GALLICA hónap nyereményjátékon, melyen SÖRGYÁRLÁTOGATÁST nyerhet.
A fotópályázaton egy zsűri által választott fotó és a legtöbb szavazatot kapó kép nyeri a két díjat.
További információk
Ha vásárolni szeretnél mindenképp hozz magaddal készpénzt, kártyával nem fogsz tudni fizetni!
A HDR Shopban újabb termékek várnak!
Ha akciókamerával indulnál, vagy a kutyádra tennéd, feltétlenül tüntesd fel rajta az adataidat (név,
telefon) Ha esetleg elveszíted a pályán és megtaláljuk, így vissza tudjuk juttatni neked.
A HDR, mint szervező fenntartja a jogot, hogy extrém időjárási viszonyok esetén eltávolítson egyes
akadályokat, a pálya bizonyos részeit módosítsa, vagy törölje az eseményt, ezáltal biztosítsa a
versenyzők és a rendezők biztonságát.
A HDR követi a Fair Play szellemiségét. Másik versenyző segítsége is igénybe vehető a futam alatt.
Ez lehet csapattárs, egyéni induló, másik csapat tagja. Segítség szigorúan csak másik indulótól
vehető igénybe, a pályán kívülről, nézőtől nem! Ez alól kivételt képez az esetleges elszabadult és a
pályát elhagyó, vagy elhagyni készülő kutya megfogásában nyújtott segítség. Ha nem segítesz egy
bajba jutott versenyzőtársadnak, vagy másokra veszélyes módon viselkedsz (nem figyelsz a kutyádra,
nem tartod a megfelelő távolságot, tolakodsz, vagy szándékosan nem engeded el a nálad
gyorsabbakat) kizárhatunk a versenyből! Ha kihagysz egy akadályt és nem végzed el az akadály
kiváltásáért "fizetendő" 30 guggolást sem, akkor számodra véget ért a verseny.

További információ
A nevezések módosítására az online nevezés lezárásáig, augusztus 28-ig volt lehetőség!
Amennyiben bármilyen kérdésed van, keress bennünket a nevezesinfo@harddograce.hu e-mail címen
augusztus 31-ig, ezután már csak a helyszínen tudunk problémát kezelni.
Találkozunk a rajtnál! Sok sikert!

