B KÖR SZABÁLYZAT
Jelen szabályzat a B KÖR-ön való indulást és teljesítést szabályozza. Hatályos 2021.02.01-től
visszavonásig.

1. A B KÖR-ön 18 éven alatti csak nagykorú kíséretében indulhat.
2. Az induló tudomásul veszi, hogy a túra nagyrészt erdőben halad, ahol el lehet tévedni. Induláshoz
ismerni kell a turista jelzéseket és tudni kell használni a térképet (GPS-t). A B KÖR-ön nincs ellátás,
nincs „seprű”. A váratlan helyzeteket saját erejéből kell megoldania, külső segítségre nem számíthat.
3. Regisztrálni és nevezni csak valós adatokkal lehet. Nem fogadjuk el pl. a becenevet, nem valós
telefonszámot. Nem valós adatokkal való regisztrációt és az esetleges hozzá tartozó teljesítéseket
töröljük. A regisztrációnál megadott adatokat nem adjuk ki harmadik félnek. Nem küldünk
reklámokat. Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a B KÖR-el kapcsolatban használjuk fel (Pl: számla,
érem küldése).
4. A nevezési díjért kapott indulási lehetőség időkorlát nélkül felhasználható. Nevezési díjat nem áll
módunkban visszautalni. Nevezni és a nevezési díjat az indulás előtt kell átutalni. A nevezést másnak
át lehet ruházni ezt e-mail-ben kell jelezni a szervezők felé.
5. A nevezés után 10 napon belül meg kell kezdeni a túrát, különben a nevezés törlésre kerül.
6. Futni, vagy gyalogolni csak a meghatározott útvonalon lehet. Ha az útvonalról letérsz, a letérés
helyétől kell folytatnod, rövidíteni tilos!
7. A teljesítés módja (futó, gyalogos) nevezésnél dől el. Ha egy futó kicsúszik a szintidőből nem soroljuk
át gyalogosnak.
8. A B KÖR-ön megengedett a GPS használata. Frissíthet bárki, bárhol.
9. A túra normál és fordított irányban is teljesíthető.
10. Az útvonalon kihelyezett QR kódokat le kell olvasni és megnyitni a honlapot. Csak a megfelelő
sorrendben (egymás után) történő leolvasás elfogadott. Sikeres teljesítésnek minősül, ha az induló a
megadott szintidőn belül végigmegy a kijelölt pályán és közben az összes QR kódot leolvassa a
megfelelő sorrendben.
11. Sikertelen teljesítés esetén az eredmények között megjelenik: „feladta” vagy a „szintidőn kívül”
megjegyzés. Az eredmények törlésére, módosítására nincs lehetőség.
12. Az idők utólagos módosítására, még technikai nehézségek esetén sincs lehetőség. A túra folyamán
regisztrált idők maradnak.
13. A szervezők az indulót az útvonalon bárhol ellenőrizhetik. A kódokról tilos fényképet készíteni,
másnak átadni, megosztani, a futás végén a telefonból kötelező törölni az előzményeket! (ezek
mulasztásával a futó a kizárását kockáztatja)
14. Szándékos csalás esetén a teljesítőt kizárjuk, minden eredményét töröljük. Ő többet nem indulhat.
15. Ha a túrát valaki feladja, sérülést szenved, vagy valahol kiszáll, köteles a szervezőket a legrövidebb
időn belül telefonon (SMS-ben) értesíteni. Az értesítés elmulasztása végleges eltiltással jár. (A
telefonszámokat az induló nevezéskor kapja meg.)
16. Óvást benyújtani kizárólag írásban lehetséges a verkor@verkor.hu e-mail címre, amire 72 órán belül
válaszolunk.

17. A szervezők fenntartják a jogot, hogy rendkívüli esetben a szabályzattól eltérjenek.
18. A nevezéssel minden induló elfogadja a szabályzatban foglaltakat. Ezzel elismeri, hogy a B KÖR-ön
mindenki a saját felelősségére indul, egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel
feltételének. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a verseny szervezői, a versenyen bekövetkezett
belesetért a résztvevő személyek egészségkárosodásáért, bármilyen sérülésért nem felelnek, a
versennyel összefüggésben bekövetkezett káresemény miatt kártérítésre nem kötelezhetőek.
Szervezők:
Lovas Mátyás, Nagy László
e-mail: verkor@verkor.hu

