
HARD DOG RACE BASE 

PILISCSÉV, 2022. szeptember 24. 

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/aktív nevezések 

menüponton belül legörgetve találod.  

• 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


• 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! A 2 méteres távolság a 

rendezvény egész területén kötelező. Sorban álláskor, a pályán, a 

rendezvényközpontban. Tarts távolságot a másik kutyától. Köszönjük! 

Érkezés a versenyre 

A piliscsévi motocross pálya területét az alábbi linken elérhető információk alapján 

lehet megközelíteni:  

 

Pontos helyszín: 

 

 

  

Kapcsolat – MXTRACK 

GPS koordináták: 47.67755353486411, 18.787972357740323 

https://mxtrack.hu/kapcsolat/


PARKOLÁS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parkolás idén két helyszínen fog történni. Első körben kollégáink segítségével a 

Motocross pálya bejárata után lévő parkolási helyeket tudjátok elfoglalni. Miután 

ezek a helyek beteltek, kollégáink jelezni fogják nektek időben, hogy a másik parkolót 

kell igénybe venni, ami a vasúti átjáróval szemben elhelyezkedő külön erre a 

rendezvényre kialakított parkoló. A parkolók területén a megengedett maximális 

sebesség az 5 km/h. A rendezvény többi részénél 10 km/h. 



KÖZLEKEDÉS  

Kiemelten kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a közúton való áthaladásnál, 

mivel, ha a nagy parkolóban parkolsz, akkor át kell haladni a közúton és kb. 110 

méter kell gyalogosan megtenni a bejáratig. 

 

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 méter!  

2. A rendezvényen kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk. Nem kötelező, de 

ajánlott! Kérjük élj a lehetőséggel! 

Regisztráció 

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

van lehetősége helyszíni nevezésre, de csak a szabad rajtidőpontok erejéig, amelye 

korlátozott számban érhetőek el. A helyszíni nevezés díja a HDR Base-re 1 ember + 1 

kutya esetében 25.000 Ft, 2 ember + 1 kutya esetében 20.625 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. 

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 

A csomagodat elhelyezheted a ruhatárban, itt a csomagjaidat biztonságosan 

megőrzik. Sorszámozott karszalagot kapsz, ennek felmutatásával kapod majd vissza a 

holmidat. A ruhatár mellet van az öltöző, ha szeretnél, itt ruhát cserélhetsz. Ez a 

versenyzők részére ingyenes! Kérjük, hogy az átöltözéshez ne a mosdót használd, 

ezért alakítottuk ki az öltözőt! 

Javasoljuk futam indulásod előtt 5 perccel már legyél rajt környékén. Ez az idő szolgál 

a bemelegítésre is. De nem kell sorban állnod, csak akkor, ha a Te időablakod 

megnyílik! Szólítani fogunk minden egyes indulási időcsoportot és beengedünk a rajt 

várakozási zónájába. Felesleges a rajt zónán kívül sorban állni. Hidd el nem bontjuk le 

a start kaput mindenki sorra kerül és ugyanoda érkezik.  

Rajt 

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

versenyzők. Az utolsó futam rajtidőpontja 14:30. 

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, 16 akadállyal (+/-), combos 

emelkedők, szemkápráztató magaslatok, embert és kutyát próbáló kihívások.  

Ha gyorsabb vagy, a futó etikett szerint kiabálj milyen irányból előznél. Ha lassabb 

vagy és előznek kérünk adj utat a gyorsabbnak. És tudod itt is 2 méter… 

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, és 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 (kivéve, ha egészségügyi okok miatt), vagyis megpróbálod 

levágni azonnal kizárunk a versenyből!  

 

Frissítő pont 

A Pannónia Kincse 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 is biztosítunk számotokra vizet! 

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 

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!   

https://www.facebook.com/pannoniakincse


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. Kérünk ha nem megfelelő méretet kapsz azonnal jelezd! Utólagos 

cserére a versenyen kívül nincs lehetőség!  

• 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 vagy megbízottja nem veszi át helyette lemond a díjról.  

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 14:30-as futamban indult. A 

helyezettek díjait a Royal Canin x Petissimo, a Tickless by ProtectOne, MUSHER a HDR 

kutyafelszerelés márkája, a Petmed by Dr.Kelen és Vetfood ajánlotta fel.   

  

https://www.evochip.hu/results/result.php?lang=hu
https://www.royalcanin.com/hu
https://www.petissimo.hu/
https://www.facebook.com/protectoneLtd/
https://musherdog.com/
https://www.facebook.com/petmedbydrkelen
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 felől 

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. Átöltözésre a térképen jelölt Kiállítói területen lesz lehetőséged 

az arra kijelölt sátrakban. 

Mosdók 

A térképen jelölt helyen találod a mellékhelységeket. Kérjük, hogy kutyakakis 

zacskót semmiképp ne dobjatok bele a WC / piszoárba! 

ESZEM-ISZOM, DÍNOM-DÁNOM A BASE-EN!  

Íme az étlap, amiről a büfében tudtok majd válogatni! Nagy csapattal érkeznek a 

srácok, így remélhetőleg a kiszolgálás gyors és zökkenőmentes lesz! A minőségre és 

az ízekre pedig biztosan nem lesz panasz, az Angus Burgerre már mi is fenjük a 

fogunkat! Természetesen kártyával is tudtok majd fizetni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizslafotózás 

 

 

 

 

 

 

 

📸 FOTÓZKODJATOK A BASE-EN! 📸 

Az idei Hard Dog Race Base-en is kint lesz a Vizslafotózás. Ugyan már nem 

személyesen ők fotóznak, de a Vizslafotózás csapata szervezi a fotózást, akik 

szeretnék, ha minél több büszke gazdi - kutya párost tudnának lencsevégre kapni 

Piliscséven! 

 

Fotózás részletei: 

• A fotózásra 10:00 és 14:00 között van lehetőség és INGYENES 

• Regisztrációnként egy képet csinálnak. 

• Érkezési sorrendben fotóznak. 

• Mindenkinek regisztrálni kell, aki a képen szerepel. 

• Egy email címmel, egy ember regisztrálhat. 

• A fotózás nem megfelelő körülmények, úgy, mint például eső, erős szél, esetén 

elmarad, illetve félbeszakadhat! 

• A fotózás feltételeinek módosításának a jogát fenntartják. 

 

Azért is érdemes regisztrálni, mert FOTÓZÁST NYERHETTEK A VIZSLAFOTÓZÁHOZ!  

REGISZTRÁCIÓ: 

https://vizslafotozas.hu/hdr/ 

  

https://vizslafotozas.hu/hdr/


Kikkel találkozhatsz a versenyközpontban? 

 

Az 1968-ban alapított Royal Canin alapos tudása és tapasztalatai révén pontosan 

tudja, mire van szüksége a házi kedvenceknek, és mely tápanyagok azok, amelyek 

biztosítják, hogy a lehető legteljesebb életet élhessék. Közös szenvedélyünk az 

egészség. Termékeinkkel biztosítani tudod a testre szabott táplálást, amely támogatja 

a természetes védekező rendszer kifejlődését, az egészséges növekedést és az 

emésztőrendszer fejlődését. Táplálja fajtatiszta kutyáját a fajta speciális igényeire 

szabva. 

A Royal Canin, a Hard Dog Race hivatalos kutyatáp márkája és kiemelt nemzetközi 

támogatója egy kedvezményes vásárlásra jogosító lehetőséggel szeretne Benneteket 

meglepni. A kupont a Petissimo webáruházban tudjátok beváltani. Éljetek vele! 

Próbáljátok ki a termékeiket vagy vásároljatok be a már jól bevált termékekből amíg 

tart a lehetőség! 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

A kupon 12% kedvezményt biztosít minden Royal Canin kutya felnőtt tápra. A kupon egy vásárláson belül minden, a 

promócióban résztvevő termékre érvényesíthető, egyszeri alkalommal. Az akció a Petissimo webáruházban érvényes a 

készlet erejéig. 

https://www.facebook.com/RoyalCaninHU
https://www.royalcanin.com/hu
https://www.petissimo.hu/


A Musher a Hard Dog Race hivatalos kutyafelszerelés márkája, náluk megtaláltok 

mindent, amire a kutyátokkal közös futásokhoz, vagy akár kirándulásokhoz 

szükségetek lehet! Hámok, húzóhámok, beülők, szárak, pórázok, nyakörvek, baseball 

sapka, csősál – hogy minden nap egy közös kaland lehessen!  

A HDR10 kuponkóddal a webshop összes termékét 10% kedvezménnyel tudjátok 

megvásárolni szeptember 13 - 30. között!   

Plusz kedvezmény: a Base versenyen a helyszínen minden termékre 10% 

kedvezményt adnak, fontos azonban, hogy ez a kuponkód csak online vásárlás 

esetén érvényes, így a két kedvezmény össze nem vonható!  25.000 Ft feletti 

helyszíni vásárlás esetén pedig egy csősálat adnak ajándékba! 

Így mindenképp érdemes lesz felkeresni a Musher sátrat a fesztivál területen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dr.Kelen négy generációs orvos és gyógyszerész szakértelemére építve, 

állatorvosok és gazdik közreműködésével hívta életre a PetMED állatgyógyászati 

termékcsaládot a természet és a tudomány ötvözésével. Jelenleg seb spray, mancs 

ápoló és ízület spray szerepel a kínálatban, de hamarosan újabb termékekkel 

bővülnek. A HDR22 kuponkóddal 20% kedvezménnyel tudtok vásárolni 

a webshopjukban! A kedvezmény minden termékükre érvényes, 2022. 12. 31-ig!  

https://musherdog.com/hu/
https://petmed.hu/


A PetMED termékek kizárólag természetes alapanyagokból készülnek. 

Az egészség adta szabadság örömét biztosítják kedvenceinknek, hiszen ők csakis a 

legjobbat érdemlik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerd meg a Tickless by ProtectOne ultrahangos technikával működő kullancs 

riasztó terméküket, mely hosszantartó védelmet nyújt kutyádnak. A HDR30 

kuponkóddal 30% kedvezménnyel tudtok megvásárolni minden Tickless terméket 

a webshopjukban 2022. október 08-ig!  

A Tickless biztonságos védelmet nyújt az egész családnak! Európa egyik első számú 

vegyszermentes megoldása az élősködők ellen! 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/protectoneLtd/
https://tickless.com/hu/


Keresd fel a Vetfood sátrát és kóstoljátok meg az ElectroActive balance innivalót 

célba érés után elfáradt kutyátokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvényen megtalálható lesz a PetWiseCare sátra is, akik állatgondozással 

foglalkoznak, így lesz lehetőségetek megismerni a szolgáltatásaikat. A PetWiseCare-

nél megbízható, képzett, leinformált kutyaszitterekre bízhatjátok kedvenceiteket akár 

utazás, időhiány vagy betegség esetén! Sőt, elindították az ország első Állatszitter-

képzését, így akár belőled is magabiztos, képzett kutyaszitter válhat! 

 

 

 

 

 

https://www.petwisecare.com/


Az Arany Tenyér Massage Therapy 15 éve működő keleti és nyugati prevenciós 

kezelésekkel, technikákkal foglalkozó cég. 

A test felületén, kézzel végzett, rendszeresen adagolt erejű különböző fogások 

sorozata, melyet terápiás céllal végzünk. Olyan mechanikai inger, mely a 

szervezetben, a szövetekben közvetett és közvetlen úton válaszreakciót vált ki. A 

válaszreakció pedig a fizikális gyógyhatás. A masszázs mechanikai inger a bőrnek, bőr 

alatti kötőszövetnek, izomzatnak. Segít a mozgásszervi panaszok kezelésében, 

ízületek regenerációjában, valamint a letapadt izmok ellazításában. Fájdalomcsillapító 

hatása kiemelkedő. 

A masszázs közvetlen hatásaként csökken az izomfeszülés, így az izmok 

rugalmassága és teljesítőképessége javul. Piliscséven ennek Ti is részesei lehettek.  

A kezelés önköltséges, 30 perc 4500.- 

Akikkel találkozhatsz még a fesztiválterületen: Tetovált Állatmentők Állatvédelmi 

Egyesület, Ebrendész, az Ürömi Menhely és az Ürömi Duhajdombi Kutyakiképző 

Iskola , Retriever Rescue  

  

https://www.allatmentok.hu/
https://www.allatmentok.hu/
https://uromimenhely.hu/
https://uromimenhely.hu/


Gyere el a HDR Shop sátrához és viseld magadon is az élményeket, ne csak az 

emlékeidben! Légy rá büszke, hogy sikerült legyőzni a pályát, az akadályokat és a 

határaidat! Új termékekkel is készülünk, így mindenképp érdemes benézni a Shopba!  

 

 

 

 

 

 

 

  



További információk 

Ha vásárolni szeretnél mindenképpen hozz magaddal készpénzt is, de lesz 

lehetőséged kártyával is fizetni egyes helyeken! A HDR Shopban például biztosan 

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.  

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! 

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. 

 

Találkozunk a rajtnál! Sok sikert! 

 


