Versenyszabályzat
Military Games
A verseny helye: Pécs Military és Kalandpark, ideje:
2019. május 25.
A lebonyolítás rendje: selejtező részpályán, majd döntő teljes
pályán.
Díjazásban az időeredmény alapján, kategóriánként (nevezők
száma és összetétele alapján lehetséges kor és nem szerint)
a legjobb három részesül. Azonos időeredmény esetén
előnyben részesül a nehezebb akadályt hibátlanul leküzdő,
plusz időt nem kapó versenyző.
Időrendi tervezet:
07:00 – 08:30
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 17:00
17:30

Beparkolás, átöltözés.
Eligazítás, fejpántok átvétele.
Bemelegítés.
Selejtezők.
Leány és szenior verseny.
Döntő.
Eredményhirdetés.

A versenyzők indítása a nevezés sorrendjében történik.
A start és cél helye a pályán kijelölt terület.
Az akadályokat az előírt számsorrendben, a meghatározott
módon (akadályok felsorolása dokumentum) kell leküzdeni.
Az akadály nem teljesítése, majomlétra és tüskés sín 3, többi
akadály 2 perc plusz időt jelent a versenyzőnek. Az akadály
hibás (nem előírt módon, pl. oldal elem érintése, talajra lépés)
teljesítése 15 másodperc plusz idővel jár. A plusz időt a
pályabíró javasolja, vezető bíró véglegesíti. Versenyző a plusz
idő elkerülése érdekében, maximum kettő alkalommal
megkísérelheti az akadály újbóli leküzdését.
A versenyző, akit utolértek, köteles az előzés területét teljes
mértékben átengedni az előzést végrehajtónak. Az előzést az
előző versenyző és a pályabíró egyaránt hanggal jelezheti.

A mobilakadályok leküzdésekor kötelező a jobbra tarts, az
estleges szembeforgalom miatt.
Öltözet: javasolt a bokát takaró túrázó jellegű cipő, strapabíró
nadrág, valamint kötelező a felsőtestet fedő póló vagy ing.
Sportszerűtlenség esetén a vezető bíró plusz időt, illetve
kizárást is alkalmazhat.
Versenyző a célba érkezést követően köteles a pályát azonnal
elhagyni, a versenyzői zónába távozni.
Versenyző a bírói utasítást a pályán és a pályán kívül is
köteles betartani!
Versenyzők futás előtti tartózkodási helye a versenyzői zóna,
azt az általánosan meghatározott útvonalon közelítheti meg,
illetve hagyhatja el.
Futás után versenyző, amennyiben a bíró erre felszólítja a
versenyzői zónát harminc percen belül köteles elhagyni.
Rendező a leküzdendő akadályokat a verseny előtt öt nappal
véglegesíti, ekkortól kezdődik a pálya építése, ezen időszak
alatt a pályán felkészülés nem folytatható.
A nevezés 2019 január elejétől indul és az első versenyző
indításáig tart.
Versenyzői nevezés elfogadásának együttes feltétele:
Nevezési lap beérkezése és nevezési díj befizetése. A
feltételek teljesülése esetén regisztráció a honlapon
megjelenhet.
A versennyel kapcsolatban minden versenyzői beadványt
bizottság (Vezető bíró, Rendező, ügyvezető) bírál el, a
döntésével szemben óvás nincs, más szervhez (pl. bíróság…)
versenyző nem fordulhat.
A Rendező a versenyszabályzat változtatásának jogát 2019.
május 15.-ig fenntartja.
Pécs, 2019 január 07.
Rendező

