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A CHALLENGESAMORIN SPRINT propozíciói 
 
 

Az esemény megnevezése CHALLENGESAMORIN SPRINT 

 
 
 

 
Szervező 

X - BIONIC® SPHERE a. s. 

Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, Slovak Republic 

triatlon@x-bionicsphere.com 

 
CHALLENGEFAMILY GmbH 

Werner-von-Siemens-Straße 27 

92224 Amberg, Germany 

thechampionship@challenge-

family.com 

A rendezvény dátuma és 

helyszíne, utazási 

információk 

május 30., Somorja (Šamorín), 

Szlovákia 

A helyszín megközelítésére vonatkozó információkért, kérjük, látogasson el 
a következő oldalra: www.thechampionship.de 

 
 
 

Részvételi jogosultság 

A rendezvény résztvevői csak abban az esetben rajtolhatnak el, ha 
rendelkeznek: 

a) saját nemzeti triatlon-szövetségük által kiadott licenccel vagy 

b) napi licencel 

A napi licenc megvásárolható a verseny helyszínén, a regisztrálás során, 10 

€-ért. 

Minden résztvevő köteles a regisztrációkor aláírni egy, a versenyen saját 

felelősségre való részvételről szóló formanyomtatványt -  „Megállapodás a 

felelősség és kártérítés alóli mentesítésről” ("Release and Waiver of Liability 

and Indemnification Agreement”). 

 
 
 

Age groups 

TM/TW 18 – 29 age 18 to 29 
TM/TW 30 – 39 age 30 to 39 
TM/TW 40 – 49 age 40 to 49 
TM/TW 50+ age 50 + 

 
TM = triathlete male / TW = triathlete female 

A rövidítés után következő szám a korcsoportot jelöli. 

Kategóriák 
● egyéni 

● staféta 

Versenyzők (atléták) 
Az ITU előírásaival összhangban a versenyzőnek a verseny napján BE 
KELL TÖLTENIE minimum 18. életévét. 

 
Stafétacsapatok 

Az ITU előírásaival összhangban a versenyzőnek a verseny napján 

BE KELL TÖLTENIE minimum 18. életévét. 

Minden stafétacsapat úszóból, kerékpározóból és futóból áll. 
A csapatok összetétele a következő lehet: csak férfiak, csak nők, vegyes 
(mixes) férfi-női csapat. 

 
CHALLENGESAMORIN SPRINT 
SAMORIN 2020 Propozíciók 

mailto:thechampionship@challenge-family.com
mailto:thechampionship@challenge-family.com
http://www.thechampionship.de/
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Nevezési díj 

2019. 12. 31-éig történő regisztrálás esetén: 

49.00 €/egyén  

69.00 €/stafétacsapat 
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[Hier eingeben] 
 

 

 
2020. 01. 01-től 2020. 03. 31-éig történő regisztrálás esetén: 

59.00 €/egyén 

 79.00 €/stafétacsapat 

 

2020. 04. 01-től 2020. 05. 24-éig történő regisztrálás esetén: 

69.00 €/egyén 

89.00 €/stafétacsapat 

 
A nevezési díj a következőket tartalmazza: 

● ajándék a versenyzők számára 

● belépés a „Pasta Party”-ra 

● úszósapka, frissítő a verseny előtt és után 

● a közlekedés irányítása 

● biztonsági szolgálat, 

● orvosi szolgálat, 

● érem, 

● póló a versenyt befejezők számára, 

● masszázsok, 

● tanúsítvány a versenyt befejezők számára, 

● online eredmények, 

● a stafétaversenyek eredményei, 

● bírók 

 

A fizetés módja 

A regisztráció csak online lehetséges; az átutalás csak bankkártyával 
lehetséges.  

 

    

   A regisztráció megszüntetése 

A regisztráció megszüntetése csak a „Withdrawal Form” formanyomtatvány 

kitöltésével lehetséges, a következő weboldalon: www.thechampionship.de, 

vagy e-mailben, a következő címen 

thechampionship@challenge-family.com 

a) a regisztráció megszüntetése 2020. 01. 31-éig: a regisztráció költsége 50%-

ának visszatérítése 

b) a regisztráció megszüntetése 2020. 02. 29-éig: a regisztráció költsége 30%-

ának visszatérítése 

c) 2020. március 1. után a regisztrációs díjak nem kerülnek visszatérítésre  

A regisztráció a meghatározott stornófeltételek keretében történő 

megszüntetéséhez nem szükséges indoklás vagy orvosi jelentés benyújtása. 

http://www.thechampionship.de/
mailto:thechampionship@challenge-family.com
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A regisztráció megszüntetését követően a nevezési díj nem ruházható át 

más személyre vagy versenyre. 

 

A regisztráció egyik résztvevőről egy másikra történő átruházása csak 2020. 

március 1-jéig lehetséges. A regisztráció átruházását köteles a  

thechampionship@challenge-family.com weboldalon elvégezni, és köteles itt 

feltüntetni az átruházás okát. Az átruházás engedélyezése a szervező általi 

értékeléstől függ. Március 1. után nem kerül majd fogadásra semmilyen 

átutalás. 

Az Ön regisztrációja semmilyen feltétellel sem vihető át a következő évekre. 

Az elhalasztott regisztrációkra semmilyen stornófeltételek sem vonatkoznak.

  

 

 

 

 
 

 
További költségek 

Az online regisztráció szolgáltatója a regisztrációs díj teljes összegéből 
számított további 7,5 %-os díjat számít fel; ez a díj magába foglalja a kártyás 
fizetés valamennyi díját, valamint a nemzetközi banki transzakciók utólagos 
költségeit. 

 

10,00 EUR a napi licencért, a nemzeti szövetség licencével nem rendelkező 

valamennyi résztvevő számára. 

PASTA PARTY 

• a nevezési díj valamennyi résztvevő számára tartalmazza a „PASTA 

PARTY”-n való részvételt  

• a kísérők számára a következő jegyek állnak 
rendelkezésre:  

a) 15.00 € /db online regisztráció esetén 

b) 15.00 € /db a regisztrációs hivatalban, a helyszínen, május 28 - 30. 
között 

A belépés 12 év alatti gyermekek számára ingyenes. 

 
Regisztrálás 

A regisztrálás csak online lehetséges, awww.thechampionship.de 

weboldalon. 

Valamennyi banki díjat és az online regisztrációs szolgáltatások valamennyi 

díját a résztvevő viseli. 

A regisztráció 2020. május 24-én, 23:59-kor (helyi idő) ér véget. A 
helyszínen történő regisztráció nem lehetséges. 

mailto:thechampionship@challenge-family.com
http://www.thechampionship.de/


 

 

 

 

 


