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VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÓ 



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, de 

ha óvnád a természetet, akkor elég bemutatnod okostelefonon vagy tableten is. 

 Ha nem vagy biztos benne, hogy jól emlékszel a verseny szabályaira, olvasd el újra! 

 Látogass el a honlapunkra és töltsd le a felelősségvállalási, az adatvédelmi 

nyilatkozatokat.  

 A rajtszámodat a nevezési felületen a fiókodba belépve a Profil menüponton belül 

az aktív menüpontokon belül legörgetve találod, vagy a honlapunkon. 

 Ha kedvezményt vettél igénybe, ne felejtsd el magaddal hozni a jogosultság 

igazolásához szükséges iratot, igazolványt, igazolást! 

 Töltsd ki a nyilatkozatokat, írd be a jobb felső sarokban található rubrikába a 

rajtszámodat és írd alá.  

 Ellenőrizd és készítsd elő négylábú társad oltási könyvét vagy útlevelét, illetve a 

féreghajtás igazolását is, ha az nem az oltási könyvben van. 

https://harddograce.hu/nevezes/versenyszabalyzat/
https://harddograce.hu/wp-content/uploads/2021/02/felelossegvallalasi-nyilatkozat-2020-letoltendo-nyomtatando-uj.pdf
https://harddograce.hu/wp-content/uploads/2021/02/adatvedelmi-es-kepmas-nyilatkozat-2020-letoltendo-nyomtatando-uj.pdf
https://harddograce.hu/wp-content/uploads/2021/09/hdrbase2021hu-startlista.pdf


 Ne felejtsd otthon a kutyád "ruháját" (futóöv/póráz, hám, ha szükséges szájkosár 

stb.) Készíts elő magadnak is váltóruhát, cipőt!  

 Készítsd elő az ivótasakot, kulacsot, ha úgy gondolod egy frissítőpont a pályán 

nem lesz elég! 

 Ha mindennel kész 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, ügyelj a 2 méteres védőtávolság betartására is! Kérjük, ha lázas vagy, 

köhögsz vagy olyan tüneted van, ami Covid fertőzésre utalhat, ne indulj el a 

versenyre!  

Érkezés a versenyre 

Vácdukát az alábbi linken elérhető módokon lehet megközelíteni:  

Megközelítés | vacduka.hu 

Pontos helyszín: 

https://goo.gl/maps/4zHmJJcP3t2kFtKC6 

A helyszínre érkezéskor kollégáink fognak segíteni a parkolásban. Kérjük figyeljék az 

iránymutatásaikat. 

 

 

http://vacduka.hu/megkozelites/
https://goo.gl/maps/4zHmJJcP3t2kFtKC6


A legfontosabb alapszabályok, akár versenyzel, akár 

épp a többieknek szurkolsz vagy pihensz! 

1. A versenypályán a kutyák számára kötelező a hám és futóöv vagy hám és póráz 

használata, a versenypályán kívül a rendezvényen a kutyát lehet pórázon is 

vezetni, szabadon engedni tilos! 

2. Ha kutyád agresszív, antiszociális emberrel vagy állattal szemben, kérjük, tegyél 

rá szájkosarat! Ha szükséges tegyél a kutyádra sárga szalagot, így is jelezd a 

többiek felé, hogy fokozottan figyeljenek!  A viselkedéséért Te vagy felelős!  

Van, akik úgy gondolja a HDR jó terep arra, hogy kutyusa játsszon egy jót vagy 

ismerkedjen. Ezért kérünk, ha úgy gondolod a HDR erre nem az ideális 

alkalom és szeretnéd ezt elkerülni, jelezd egy, a már máshol ismert és bevált 

sárga szalaggal, hogy Ti ott, akkor nem szeretnétek haverkodni. A sárga 

szalag egyértelműen jelzi: „Tarts távolságot! Mi nem haverkodunk!” 

3. Saját, valamint kutyád testi épségéért  Te vagy a felelős! 

4. Saját kutyája után az ürüléket mindenki köteles összeszedni, és a kukába dobni! 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 a versenyzők és a 

szervezők 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!  

9. Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad! De erre nem bíztatunk senkit. Sőt… 

 

 



Egészségügyi, biztonsági szabályok 

1. Tarts távolságot! A rendezvény teljes területén kérjük, ügyelj a személyes 

távolságra, ami minimum 2 m! A sorban álláskor jelzéseket is találsz, hogy 

könnyebb legyen a biztonságos távolságot betartani.   

2. A rendezvényen kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk a BradoLife 

jóvoltából. Nem kötelező, de ajánlott! Kérjük élj a lehetőséggel! 

Regisztráció 

Ha úgy alakul, hogy egy barátod utólag meggondolta magát és jönne, akkor neki is 

van lehetőség helyszíni nevezésre, de csak a szabad rajtidőpontok erejéig, korlátozott 

számban. A helyszíni nevezés díja a HDR Base-re 18.300 Ft. Ezt a Versenyközpontban 

a helyszíni nevezésnél tudod intézni. 

Kérjük, úgy kalkuláld 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, munkatársaink azokat előreveszik, akiknek 

nagyon közeli a rajtideje. A helyszíni regisztráció kötelező, e nélkül nem indulhatsz a 

versenyen! 

A regisztráció menete 

1. Készítsd elő a szükséges papírokat. Először ellenőrzik a visszaigazolást és a 

felelősségvállalási, és adatvédelmi nyilatkozatot (eredeti, aláírva) és a 

személyazonosságodat (érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes 

igazolvány szükséges). Ha kedvezményt vettél igénybe annak jogosultságát is 

itt ellenőrzik!  

2. Ha minden rendben már kapod is a rajtcsomagodat: rajtszám, időmérő chip 

karszalaggal. Ezeket még a verseny előtt fel kell venned.  

3. Ha átvetted a csomagodat, itt végeztél.  

4. Mikor sorra kerülsz az állatorvos következik: itt történik a kutyusod oltási 

könyvének, chipjének, szociális viselkedésének és egészségi állapotának 

ellenőrzése. Ha végeztél, átléphetsz a rendezvény területére. 

https://www.facebook.com/bradolife


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  nyilatkozattal állj be újra a 

sorba!  

 

Regisztráció után, rajt előtt 

Ne felejtsd, hogy a futam indulásod előtt 15 perccel már a rajtban kell lenned! Ez a 15 

perc szolgál a bemelegítésre is! 

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! Kérjük, hogy az átöltözéshez ne a mosdót használd, 

ezért alakítottuk ki az öltözőt! 

Rajt 

Futam indulások: Az első futam 9:00-kor indul, utána negyedóránként rajtolnak el a 

versenyzők. Az utolsó futam rajtidőpontja 14:45 óra.  

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 karodon. 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 2 méteres távolságot. Fokozottan 

figyelj a balesetek elkerülésére már az indulási zónában is, és természetesen a 

rendezvény egész területén.   

 

 



A pályán 

A Base pálya hossza megközelítőleg 6 km (kicsit több lett, maradhat?), 16 akadállyal. 

Vagy több vagy kevesebb…  

A verseny távján pályabírók figyelik a szabályok betartását, ha segítségre van 

szükséged bátran fordulj hozzájuk.  

Akadályok 

Minden akadálynál pályabíró vár Titeket, aki elmondja a feladatot, ha szükséges, 

felügyeli annak teljesítését, figyelmeztet, ha nem szabályszerűen hajtod végre azt. A 

pályabírók 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. Ha 

a kutyád nem tud egy akadályt 

teljesíteni, akkor az adott 

akadálynál kiakasztott táblán 

szereplő mennyiségű (30, 50 

vagy 70) szabályos guggolással 

kiválthatod, így versenyben 

maradtok! 

Tilos a kutyát szőrénél, bőrénél 

vagy bármely végtagjánál fogva 

megemelni, felemelni! 

Megengedett a kutya karba 

vétele, hámmal és hámban való 



emelése. Amennyiben az akadálynál lévő versenybíró úgy ítéli meg, hogy a kutyát 

humánus eszközökkel nem lehet az akadályteljesítésére rábírni, illetve a páros már 

annyi időt tölt el a próbálkozással, hogy ezzel akadályozza a mögötte jövő 

versenyzők biztonságos haladását, saját jogkörben elrendelheti az akadály 

guggolással való kiváltását.  

A kutyád futhat előtted, vagy melletted, amennyiben a hátad mögé kerül, a futóöv 

vagy a póráz nem feszülhet meg! 

Az akadályok közötti távolságot minden esetben minden kutyának saját lábán 

kell megtennie. 

Sérülés, baleset esetén, nyújts segítséget tőled telhetően és értesítsd a legközelebbi 

HDR-es munkatársat! 

Ha elhagyod a pályát vagyis megpróbálod levágni azonnal kizárunk a versenyből!  

Frissítő pont 

A Szentkirályi elkötelezett támogatója az aktív és egészséges életnek, legyen szó 

verseny vagy hobbi spotról, így a pályán egy frissítő állomás lesz ivóvízzel a kétlábúak 

és négylábúak számára, illetve a célban ásványvizet is biztosítunk számotokra! 

Minden nem vizes akadálynál, ami a rajt és a cél kaputól távolabb van, mint kb. 1 km, 

találsz kutya itató pontot, itatótálat a kutyád részére! Ezt csak a négylábúak vehetik 

igénybe!  

Ha szeretnétek, ezen felül vihettek magatokkal vizet. Üveg palackok használata nem 

engedélyezett a pályán. Szemetelés a rendezvény teljes területén szigorúan tilos, akit 

azon kapunk, hogy szemetel, nem szedi össze a kutyakakit a pálya területéről, 

azonnal kizárjuk a versenyből!  

Időmérés 

A regisztrációnál kapsz egy chipet, amely méri az idődet, ez alapján állapítják meg az 

eredményedet. Az időmérő chipet a csuklódra kell rögzítened, ezt a célban levágják 

majd rólad. Ha elveszted a chipet nem kaphatod meg a befutócsomagodat csak a 

https://www.facebook.com/Szentkiralyi.Asvanyviz


célban járó vizet. A chip kauciós díja 2.000 Ft, ha elveszted, ezt az összeget be kell 

fizetned a regisztrációnál. Az ezt igazoló nyugtát bemutatva adjuk át a 

befutócsomagodat!  

A célban 

Ha átfutottatok a célkapu alatt: 

 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 pólót 

adják át Neked 

 Ne felejtsd, hogy a hidratálás fontos, vegyél el egy pohár vizet az asztalról! 

Minden nem hivatalos eredmény azonnal megjelenik az időmérő cég honlapján, ezen 

a linken: www.evochip.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 egyéni női, egyéni férfi és csapat kategóriákban kerül sor a díjak 

kiosztására, melynek időpontja előreláthatóan 16:15-16:45 óra. Ez változhat attól 

függően, hogy mikor ér be az utolsó versenyző, aki a 14:45 órás futamban indult. A 

helyezettek díjait és a különdíjakat az Advantix - Felelős gazdik a Petissimo 

támogatásával, a Fitmin, a Tickless by ProtectOne , Musher a HDR kutyafelszerelés 

márkája, a BradoLife és Vetfood ajánlotta fel.  

 

 

  

https://www.evochip.hu/results/result.php?lang=hu
https://www.facebook.com/felelosgazdik/
https://www.facebook.com/Petissimo.hu
https://www.facebook.com/fitmin.cz/
https://www.facebook.com/protectoneLtd/
https://musherdog.com/coming-soon/
https://www.facebook.com/bradolife
https://www.facebook.com/vetfood.hu


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 területére. Itt helyezkedik el a rajt és a cél is, ezeket a parkoló felöl 

táblával is jelöljük majd. A pályára csak a HDR akkreditált fotósai léphetnek.  

 

Mit találsz még a Fesztiválterületen? 

Kutyamosó, zuhanyzó 

Itt négylábú társadról és magadról is lecsapathatod a sarat és a koszt, ha 

szükségesnek érzed. Mellette találod a Wash&Vau önkiszolgáló kutyamosó 

szolgáltatását is. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a Wash & Vau egy kutyamosó 

készüléket hoz ki. Átöltözésre a térképen jelölt Öltöző/ruhatárban lesz lehetőséged. 

Mosdók 

A térképen jelölt helyeken találod a mobil WC-ket (a fesztiválterületen két helyen és a 

parkoló előtt is helyezünk el belőlük), Kérjük, hogy kutyakakis zacskót semmiképp 

ne dobjatok a mobil WC-be! 

 

https://www.facebook.com/washandvau/


 

Étel-ital 

Az Egyik #ételtidenekem biztosítja majd az ételeket-italokat.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/egyiketeltidenekem/


Vizslafotózás 

Ha szeretnél fantasztikus előtte-utána fotókat, akkor ismét garantáltan jó hangulattal 

várnak Téged a Vizslafotózás sátránál. Időpontot foglalni itt tudsz. 

 

Kikkel találkozhatsz a versenyközpontban? 

 

A cseh Fitmin kutyaeledelek, táplálék kiegészítők és jutalomfalatok a kutyák 

életszakaszának és aktivitási szintjüknek megfelelően nyújtanak teljes körű és kiváló 

táplálást minden négylábúnak, keressétek fel a Fitmin standját és kényeztessétek 

kicsit négylábú társatokat is egy kóstolóval!  

Ha a kutyázáshoz lenne szükséged még valamire keresd fel Musher-t, a sátruknál 

megtalálod a legújabb termékeiket illetve megismerkedhettek az új arculattal 

Látogass el a Tickless by ProtectOne standjához, és ismerd meg ultrahangos 

technikával működő kullancs riasztó terméküket, mely hosszantartó védelmet nyújt 

kutyádnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Faajandekshop.hu-nál környezetbarát éremtartók között válogathatsz, több mint 

100 sportágban, akár névre szóló kivitelben. Gravíroztathatsz is náluk, pl. a legújabb 

HDR-es kulcstartódat. 

https://www.facebook.com/Vizslafotozas/
https://vizslafotozas.hu/hdr/?fbclid=IwAR0sNEcIV-sN8P0WCnPNLd12FK4GARE4dD6Cxkm1EAZYS0h2zqisOqFloNo
https://www.facebook.com/fitmin.cz/
https://www.facebook.com/FitminMagyarorszag
https://www.facebook.com/protectoneLtd/
https://www.facebook.com/faajandekshop.hu/


Gyere el HDR Shop sátrához, viseld magadon, ne csak az emlékeidben. Nézd meg 

milyen új termékeink vannak. 

Kóstoltasd meg a Vetfood ElectroActive balance innivalót a helyszínen, a célba érés 

után elfáradt kutyáddal. 

További információk 

Ha vásárolni szeretnél mindenképp hozz magaddal készpénzt, kártyával nem 

fogsz tudni mindenhol fizetni! A HDR Shopban lesz lehetőség a kártyás fizetésre. 

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. 

Ha Te találsz valamit, ami nem a Tiéd, kérünk, hogy a Versenyközpontban, a Helyszíni 

nevezésnél add le. Biztosan Te is örülnél, ha egy elveszettnek hitt dolog előkerülne! 

A HDR, mint szervező fenntartja a jogot, hogy extrém időjárási viszonyok esetén a 

pálya bizonyos részeit módosítsa, vagy törölje az eseményt, ezáltal biztosítsa a 

versenyzők és a rendezők biztonságát. A Biztonsági Tervet megtalálod a 

Regisztrációnál, a rajtnál, és a Fesztiválterületen a pihenősátorban is. 

A HDR követi a Fair Play szellemiségét. 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! A befutóérem és a 

befutócsomag azoknak jár, akik a pályát szabályosan teljesítik. 

Minden résztvevő számára rendelkezésre áll a sürgősségi orvosi ellátás, legyen két- 

vagy négylábú. Kérünk, ha esetleg megsérülnétek jelezzétek egy HDR munkatársnak, 

hogy minél előbb segítséget nyújthassunk! 

Találkozunk a rajtnál! Sok sikert! 

 


