
RESTART- CROSSFIT KUPA 

Zalaegerszeg 2017.07.15 szombat 

 
Helyszín: Zalaegerszeg belvárosa, Önkormányzat parkolója 

Szervező. XXL Fitness Club 

       Zöld Irány Egyesület 

 

Gáspár László: 00 36 70 394 6773 

Szabó Zoltán: 00 36 30 557 6195 

 

Legközelebbi korház: Zala Megyei Szent Raffael Kórház 

                                   8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1 

                                   Tel: 00 36 90 507 500 

 

Verseny egészségügyi biztosítása: OMSZ, Zalaegerszegi Mentőállomás 

 

Kategóriák: 

Crosstraining             NŐK  10 FŐ        FÉRFIAK  20 FŐ 

Open                          NŐK  20 FŐ       FÉRFIAK  20 FŐ  

RX (meghívásos)       NŐK   5 FŐ        FÉRFIAK  15 FŐ          

  

Időrend: 

 

 Verseny időpontja: 2017.07.15. szombat 10.00 óra 

 

- Regisztráció, helyszíni nevezés: 08.00 – 9.30  

- Verseny kezdete: 10.00 óra 

- Eredmény hirdetés 14:00 óra Zalaegerszeg, Dísz tér RESTART színpad 

 

 

Előnevezés, elő regisztráció: 

www.restartfesztival.hu 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.restartfesztival.hu/


Helyszíni nevezés: 

  

A verseny helyszínén: 08:00-9:30 

 

 Crosstraining-Open kategóriák: 3.500 Ft/fő 

RX:     6.500 Ft/fő 

 

A nevezési díjat mind a két esetben a helyszínen a regisztrációnál kell fizetni 

készpénzben. 

 

Nevezési díj tartalmazza: 

 

- Baleset biztosítás 

- Egészségügyi biztosítás 

- Rajtcsomag 

 

Díjazás: 

 

Résztvevők: Oklevél, finisher érem, finisher póló 

1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. 

 

Mit javaslunk magaddal hozni: 

Megfelelő sportruházatot 
A sportoláshoz fontos eszközöket (pl: törölköző, csere ruha) 
Mosolyt 
Igazolványokat (személyi igazolvány, TB kártya) 
 

 

A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 

 

- A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést 

akadályozó betegségben nem szenvedek. 

- A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny 

előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező 

egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott 

személyek/szervezetek, továbbá a verseny helyszín által érintett területek 

tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, 

illetve felelősségre nem vonhatóak. 

- Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett 

baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi 

eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem 

támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után 

minden általam okozott kárért sze mélyes és anyagi felelősséggel tartozom. 



- Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint 

azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem 

kérek. 

- Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során 

helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak 

felelősséget. 

 

 

Frissítő pontok: 
 
Frissítők a verseny helyszínén biztosítva lesz. 
 
 

 

A szervezők a szabályok változtatásának jogát fenntartják! 


