
Félszigetnyi kihívás teljesítménytúra 
Versenyszabályzat  

  
  
  

Időpont: 2022. május 28. 

  
Rajt és cél helyszín: Tihany, Belső-tó part, Kotyogós Kávéterasz melletti 
platános 
 
A kihívás célja: olyan egyedi sportesemény megszervezése, ami több sportágat 
fog össze, élményeket kínálva a sportosabb közönségnek, fiataloknak, 
iskolásoknak, családoknak, csoportoknak, a helyi lakosságnak és vendégeknek 
egyaránt. 
A sportesemény nem verseny, inkább egy különleges szezonnyitó outdoor program, 
egy sportos kihívás, egy tihanyi sportkaland. 
A nem mindennapi esemény célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet a mozgás 
örömére, a természet szeretetére és az egészséges életmód fontosságára. 
 
A kihívás eredményesen akkor teljesíthető, ha a Tihanyi-félszigeten minél több 
kijelölt sportszolgáltatót (továbbiakban: kihívás pont) felkeres a résztvevő, ahol 
teljesíti az adott sportspecifikus feladatokat.  
Az eredményes teljesítéshez minimum öt kihívás ponton kell megfelelően 
szerepelnie a részvevőnek. 
 
A választható sportkihívások: 

- elektromos kerékpár / BBT pont 
- úszás, kajak / Sajkodi strand 
- Kalandsziget / kalandpark 
- STÉG at Blue Lavender Port / kajak, SUP,  
- Tihanyi Lovasudvar / lovaskocsizás 
- Tihany Hajós Egylet / vitorlázás 
- Nordic Walking  
- jóga a fák alatt 
- a pontok közti gyaloglás / futás / kerékpározás 

  



 

I.  Versenyszabályzat  
  

Jelen versenyszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a 2022. május 28.-án 
megrendezésre kerülő Félszigetnyi Kihívás Teljesítménytúrára vonatkozik, 
melynek főszervezője a Tihany Sport és Szabadidő Egyesület (8237 Tihany, 
Csokonai u. 10.,), továbbiakban: Szervező. A Szabályzatot a Szervező a rendezvény 
zavartalan lebonyolítása, a Résztvevők tájékoztatása és a sportszerű, 
szabályszerű teljesítés megvalósításának érdekében alkotta meg.  

A teljesítménytúrát a Résztvevők a Szervező által elektronikusan, illetve papír 
alapon rendelkezésre bocsátott térkép alapján teljesítik. A teljesítménytúrának 
kijelölt útvonala nincs. Az állomáspontok bármilyen sorrendben érinthetők a köztük 
lévő mozgás teljesíthető gyalog, futva, illetve kerékpárral is. A Szervező a 
teljesítéshez a Tihanyi-félszigeten található kerékpárutat javasolja. 

A teljesítménytúra kizárólag gyalog, futva, kerékpárral vagy rollerrel (nem 
elektromos) teljesíthető, bármilyen egyéb eszköz igénybevétele esetén a 
résztvevő kizárásra kerül. 

Minden résztvevő köteles védeni a természetet. Bármilyen szemetelés, a jelölt 
utakról való letérés, vadon élő állatok zavarása, valamint a védett és fokozottan 
védett növények, állatok és ásványok, kőzetek gyűjtése, károsítása tilos! Ez a 
rendezvényből való azonnali kizárást von maga után. Az érintett résztvevőt a 
TihanySport rendezvényeken többé nem fogadjuk. 

A résztvevőnek tisztában kell lennie teljesítménytúra nehézségeivel, útvonalával, 
és arra megfelelően felkészült állapotban kell lennie. 

A teljesítménytúrán minden nevező saját felelősségére indul, ismerve saját 
edzettségi és egészségi állapotát. 

A versenyen 14 éves korig szülői/felnőtt kísérővel 14 és 18 év között a mellékelt 
szülői engedéllyel lehet indulni. 18 év alatti csoportnál 10 nevező után a felnőtt 
kísérő nevezése díjtalan. 

A versenyen kötelező felszerelés: 

– nevezéskor megadott mobiltelefon, a verseny ideje alatt bekapcsolt és 
feltöltött 
állapotban 

– mindenkinek javasoljuk, hogy induláskor rendelkezzen az alábbiakkal: 
kulacs, pohár vagy víztartály (a frissítő pontokon és a célban nem lesz pohár!), 

– megfelelő ruházat és felszerelés 



– személyi igazolvány 

 
Az érvényes teljesítéshez legalább öt ellenőrző-/pecsételőpontot érinteniük kell. 
Amennyiben ötnél kevesebb pontérintéssel rendelkezik a túra végén, 
eredménye nem kerül kiértékelésre, és eredménye 
mellett az NFB (nem fejezte be) rövidítés fog megjelenni. Az ellenőrző-
/pecsételőpontok az indulási időhöz viszonyítva nyitvatartással rendelkeznek, a 
nyitvatartáson túli időben érkezés szintén a NFB eredményt jelenti. 

A teljesítménytúra alatt az induláskor kapott karszalagot a Résztvevőnek végig a 
csuklóján viselnie kell. Az induláskor kapott teljesítőlapot a túra végéig meg kell 
őriznie, és a túra végén be kell mutatnia a szervezőknek. 
 
A teljesítménytúra során fotó- és videoanyagok készülhetnek, melyeket a verseny 
szervezői felhasználhatnak, és harmadik személynek továbbíthatnak. 
A rendezők fenntartják a jogot, hogy szükség esetén kihívások helyeit  
módosíthassák, illetve időjárási vagy egyéb fokozott veszély esetén a rendezvényt 
töröljék. 
A teljesítménytúrán kutyával indulni nem szabad! 

Az induló a nevezéssel elfogadja a versenyszabályzatot, és tudomásul veszi, hogy 
vitatott kérdésekben a szervezők egyedi döntést hoznak, amit a 
www.tihanysport.com oldalon, valamit a www.facebook.com/tihanysport Facebook 
oldalon tesznek közzé. 

A teljesítménytúra során a résztvevőknek a közlekedési szabályokra 
figyelemmel kell lennie! A figyelmetlenségből, felkészületlenségből eredő 
balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal! 

A versenyközpont környékén korlátozott számban díjtalan parkolási lehetőséget 
biztosítunk. A rendezőség a gépjárművekért és az értéktárgyakért felelősséget 
nem vállal!  

Csomagmegőrzést és értékmegőrzést a rendezőség nem vállal. 

 

  

II. Nevezés menete  
  

1. Előnevezésnek minősül a kitöltött nevezési lap benyújtása és a nevezési díj 
befizetése a díjbekérőn megjelölt fizetési határidőig. Amennyiben a nevezési 
díj befizetése fizetési felszólítás után, de legkésőbb 2022. május 24.-ig sem 
történik meg, a Szervezőnek jogában áll a nevezést törölni.  



  
2. A Szervező előnevezést 2022. április 1.-től fogad. Az érvényes nevezés egyben 

magában foglalja a nevezési díj Szervezőhöz való beérkezését is. Nevezni a 
létszámlimit végéig lehetséges. Létszámlimit: 500 fő  

  
3. A helyszíni nevezésre 2022. május 28.-án 8:00-10:00-ig van lehetőség, 

amennyiben a létszámlimit az előnevezési időszakban be nem telik.  
  
4. A Szervező az előnevezéshez online nevezési űrlapot biztosít a 

www.tihanysport.com honlapon. 
  
5. Az online nevezéssel a Versenyző nevezését a „Nevezés” gombra való 

kattintással a Szervező automatikusan fogadja, így annak bárminemű egyéb 
továbbítása nem szükséges.  

  
6. Online nevezési lap aláírással történő ellátására nincs lehetőség, az aláírás 

nélkül, a benne található nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg érvénybe lép.  
  
7. Egy nevezési lapon csak egy versenyző adhatja le nevezését.  
  
  

  

III. Nevezési díj mértéke és megfizetése, határidők  
  

Nevezési díjak mértékét a www.tihanysport.com oldalon teszi közzé a Szervező. A 
nevezési díj online nevezés esetén a nevezés időpontját követő 3 napon belül 
esedékessé válik, ami átutalással, illetve bankkártyás fizetéssel kiegyenlíthető a 
Szervező által küldött online díjbekérő alapján.  

A részvételi díjak előnevezés esetén: 

Felnőtt: 5.000,-  

Diák (közoktatásban részesülő): 1.500,- 

Családi jegy: (2 szülő + 2 gyermek 18 éves korig): 10.000,- 

Diákcsoport min. 10 fővel: 1.000,- / fő (kisérő tanárnak is) 

Felnőtt csoport min. 5  fővel: 4.500,- / fő  

 

Helyszíni nevezés: 



Felnőtt: 7.000,-  

Diák (közoktatásban részesülő): 2.500,- 

Családi jegy: (2 szülő + 2 gyermek 18 éves korig): 14.000,- 

Diákcsoport min. 10 fővel: 2.000,- / fő (kisérő tanárnak is) 

Felnőtt csoport min. 5 fővel: 6.500,- / fő 

 

 

 

IV. A nevezési díj tartalma  
  
A nevezési díj tartalmazza:  

• egyedi befutóérmet  
• kihívások helyét feltüntető térképet 
• frissítőpontokon a frissítőket 
• online fotógalériát  
• a teljesítménytúra karszalagját 
• a versenyközpontban a www.tihanysport.com oldalon meghirdetett 

szolgáltatásokat  
• egészségügyi biztosítást 
• a rendezvényt 

  

V. Díjazás 
 
 
A rendezvényen minden Résztvevő, aki minimum 5 kihívás-pontot érint, és azokat 
teljesíti, egyedi befutóérmet kap. A teljesítménytúrán további díjazás (pl. gyorsaságért 
járó, stb.) nem lesz. 
 

VI. A rendezvény módosítása, törlése 
 
A rendezők fenntartják a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés nélkül 
módosítsák a kihívás-pontokat, elsősegélyhelyek, illetve frissítőpontok helyét, valamint 
szélsőséges időjárás miatt vagy bármilyen más indokból módosítsák a rendezvény idejét, 
vagy töröljék azt. 



Ha a rendezvényt törölni kell vagy meg kell szakítani, a Szervezők a nevezési díjak 80%-
át visszautalják a résztvevők számára. 
 

VII. Nevezés visszamondása 
A regisztrációt kizárólag emailben (marso.sarolta@tihanysport.com) lehet lemondani, 
2022. május 10.-ig. A nevezés törlésével a nevezési díjat (500 Ft-tal csökkentett 
mértékben) a Szervező visszafizeti az e-mailben egyeztetett bankszámlára. 2022. 
május 10.-e után lemondott nevezések esetén a nevezési díjat visszafizetni nincs 
lehetőség. A verseny törlése esetén a „A verseny módosítása, a verseny törlése” 
részben leírtak lépnek életbe. 
 

VIII. Nevezés átadása 
A nevezést más személy részére kizárólag emailben egyeztetés után 
(marso.sarolta@tihanysport.com) lehet átadni, 2022. május 24. 20 óráig. A nevezés 
átadásának költsége nincs. Nem fogadjuk el az átadást telefonon, faxon, szóban, stb. 

  

IX. Információk közzététele, kapcsolattartás, versennyel kapcsolatos 
információk  
  

1. A teljesítménytúrával kapcsolatos információkat a Szervező a 
www.facebook.com/tihanysport oldalon és a www.tihanysport.com oldalon teszi 
közzé. Bármely máshol megjelenő tájékoztatásért a Szervező nem vállal 
felelősséget.  

2. A teljesítménytúrára való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek, 
videók készülhetnek a rendezvény során. Ezekkel a képekkel, videókkal Szervező 
rendelkezik, azokat harmadik személy rendelkezésére bocsáthatja.  

3. A teljesítménytúra alatt az induláskor kapott karszalagot a Résztvevőnek végig a 
csuklóján viselnie kell. 

4. A Szervező a Résztvevőt a teljesítménytúráról kizárja, ha a nevezési lapot nem a 
valóságnak megfelelően tölti ki, a karszalagot nem viseli vagy a sporttársával 
szemben sportszerűtlen magatartást tanúsít.  

5. A Teljesítménytúra időtartamára (előnevezések megkezdésétől az 
eredményhirdetésig) jelen Szabályzatot mind a Szervező, mind a Résztvevő 
köteles magára kötelező érvényűnek tekinteni, függetlenül attól, hogy a Résztvevő 
a nevezési lapot saját aláírásával ellátta-e vagy sem (elektronikus nevezési lap és 
papír alapú nevezési lap esetén egyaránt).  

6. A Versenyszabályzat célja sportszerű légkört teremteni a rendezvényen, 
gondoskodni a Résztvevők biztonságáról, védelméről és a teljesítménytúra 
színvonalának emeléséről.  



  
 

X. Természetvédelem  
  
A verseny során a vadon élő állatok zavarása, valamint a védett és fokozottan védett 
növények, állatok és ásványok, kőzetek gyűjtése, károsítása tilos, a Natura 2000 élőhely 
állapotának és értékeinek megőrzését kell szem előtt tartanunk. A rendezvény során a 
jelölt utakról letérni szigorúan tilos. A Szervező a túra teljesítéséhez a Tihanyi-félsziget 
kerékpárútjait javasolja gyalogos, illetve futó pontérintések esetén is! 
  

XI. Részvételi jogosultság  
  

- A teljesítménytúrán csak arra nevezett, regisztrált, karszalaggal rendelkező 
Résztvevő vehet részt.  

- Előnevezés csak abban az esetben érvényes, hogyha a Résztvevő a nevezési díjat 
a regisztrációtól számított 3 napon belül, de előzetes egyeztetést követően 
legkésőbb az előnevezési időszak lezártáig elutalja a megadott bankszámla-
számlaszámra, illetve bankkártyával fizeti. Eltérő esetben a nevezését töröljük.  

- Azon Résztvevő esetében, aki a regisztráció lezárta után nevez, a beérkezett 
nevezést és nevezési díjakat érvénytelennek tekintjük, visszautalásra nincs 
lehetőség.  

- A Résztvevő köteles a verseny teljes ideje alatt Szervezőtől kapott karszalagot. 
- A Résztvevő köteles az ún. “fair play” elveit a rendezvény során betartani, másik 

sportolót versenyében nem akadályozni.  
- A Résztvevő a nevezés elküldésével és a regisztráció megtételével vállalja, hogy 

edzettségi állapota megfelelő.  
- A Részvevő az időjárásnak megfelelő öltözetben indul a teljesítménytúrán 

 
A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát, melyet a 
Résztvevő a nevezés leadásával egy időben visszavonhatatlanul elfogad.  


