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2022 OCR EB 
Szabálykönyv 

 
Összefoglaló  
 
A FIOCR és a vele együttműködő egyesületek 2022 júniusában a FISO, az EOSF, az érintett promóciós 
testületek, valamint a helyi közösségek és kerületek támogatásával évente megrendezik az OCR 
Európa-bajnokságot. Az érvényben lévő FISO szabályzat minden versenyzóre érvényes, kivéve a jelen 
szabályzatban egyedileg szabályozott kivételeket. A kifejezetten meg nem említett dolgokkal 
kapcsolatban olvassa el a FISO speciális előírásait. A FIOCR minden jogot fenntart a jelen szabályzat 
teljes vagy részleges módosítására, megváltoztatására, részben vagy egészbeni törlésére, ha ez 
szükséges vagy szükségesnek tartja. Ez a dokumentum a gdpr-re, a Covid-szabályokra, a sportolói 
útmutatóra és az akadályszabályokra vonatkozó előírásokkal együtt az OCR EC 2022 szabályainak 
teljessége. 

 
Naptár és program 
 
Verseny helyszín: 2022. június 9 – 12., Val di Fiemme, Cavalese (Trento),  
Cím: Stadio del Fondo, Lago di Tesero, Via della Stazione 4 
 
Az esemény programja:  

Dátum Idő Esemény 
2022. 06. 09. 17:00 A rendezvény megnyitója a Cavalese téren 

2022. 06. 10. 08:00 Rövid pályás verseny M/F / Korcsoport a Fondo 
di Tesero stadionban 

2022. 06. 11. 08:00 Standard pályás verseny M / F / Korcsoport a 
Tesero sífutó stadionban 

2022. 06. 12. 08:00 Csapatváltó M/F / Korosztály a Tesero-i 
sífutóstadionban 

2022. 06. 12. 16:00 A rendezvény záróünnepsége 
 
A díjátadó ünnepségek időpontja körülbelül 17 óra az adott versenynapon (ez a későbbiekben 
megerősítésre kerül).  
A díjak csak a díjátadón jelen lévő versenyzőknek kerülnek kiosztásra, más módon nem 
kerülnek átadásra (különösen nem szállítással).  
Amennyiben az egészségügyi szabályok lehetővé teszik, úgy péntek vagy szombat estére a 
fesztiválterület mellett egy hivatalos vacsora is lesz szervezve, tipikus olasz menüvel.  
 
Kvalifikáció és jogosultságok 
 
Az OCREC-ben való részvételhez minden sportolónak kvalifikáltnak kell lennie egy adott eredménnyel 
valamalyik kvalifikációra jogosító versenyen, ahogy ezt a versenyt rendező nemzeti szövetség vagy az 
európai szövetség vagy a nemzetközi szövetség megállapította. 
A regisztráció során minden kvalifikáció ellenőrzésre kerül.  
Nincsenek sportkövetelmények a Journeyman (megj: basic) futamra vagy az OPEN versenyre, ha van 
ilyen. 
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A részvételhez kötelező: 
● Regisztráció az összes szükséges adat megadásával 
● Elfogadni a nyilatkozatokat és a felelősséget kizáró szabályokat 
● Versenysport tevékenységről szóló orvosi igazolás bemutatása 
● Úszástudás 
● A kvalifikáció igazolása 
● Európai állampolgárság 

 
A 100 méteres és 3 km-es versenyeken való indulás alsó korhatára 13 év, a standard 15+ km 
legalább 16 év, a verseny napján. A 18 év alatti sportolóknak be kell mutatniuk szüleik vagy 
gyámjuk által aláírt meghatalmazást. 
 
A versenyzők abban a korcsoportban fognak versenyezni a versenyen, amelybe a 2022.12.31-
i időpontban tartoznak, függetlenül attól, hogy melyik korosztályban kvalifikáltak. 
 
A megadott adatokért a résztvevő sportolót terheli a felelősség. A valótlan, hibás vagy 
kihagyott adatok kizárást vagy részvétel megtiltását vonhatják maguk után. 
 
Részvételi díj  

 
Az alábbi díjak nem tartalmazzák a tranzakciós költséget: 

Verseny Díj 

Standard 15+ km Elit 169 € 

Standard 15+ km korosztályos 149 € 

Standard 15+ km journeyman (basic) 99 € 

Rövid 3+ km Elit 119 € 

Rövid 3+ km korosztályos 99 € 

Rövid 3+ km journeyman (basic) 59 € 

Csapat Coop (csapatonként) 179 € 

Csapat Coop journeyman (basic) 
(csapatonként) 

120 € 

100 m-es jegy (1 próba/lehetőség) 10 € 

100 m-es jegy (3 próba/lehetőség) 30 € 

 
Minden résztvevő kap:  
- hivatalos versenycsomagot 
- mez (versenyenként egy) 
- szilikonszalag karszalag 
- hivatalos érem 
- poggyászmegőrzést, ha van 
- zuhanyzók és öltözők használati joga 
- frissítők beérkezéskor 
- frissítőpontok (víz) az útvonalon 
- segítség az útvonalon 
- alapbiztosítás 
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Orvosi igazolás 
 
Az orvosi igazolásnak kifejezetten tartalmaznia kell a versenysport tevékenységre vonatkozó 
szöveget (lásd melléklet!)  
Megj., egynyelvű angol: https://ocreuropeanchampionships.org/medical-certificate/ vagy 
kétnyelvű magyar-angol: http://ocrsport.hu/ketnyelvu-orvosi-igazolas/ 
 
 
Módosítási / visszatérítési szabályzat 
 
Orvosi, logisztikai vagy egyéb szükség esetén a szervezetőnek jogában áll a rendezvényt 
lemondani, ebben az esetben a regisztrációs díj 90%-át visszatérítjük, (regisztációs nettó díj).  
 
● Ha a sportoló nem tud részt venni, semmilyen okból nincs visszatérítés. 
● A résztvevő nevének megváltoztatására 30€ áron lesz lehetőség május 31-én 23.59-ig. 
● A Csapatversenyen 20 € áron van lehetőség csapattag cserére május 31-én 23.59-ig.  
 
Logisztika / létesítmények / szolgáltatások 
 
A verseny napján a résztvevők rendelkezésére álló szolgáltatások a következők: 
 
● Poggyászmegőrző 
● Zuhanyzók / WC-k 
● Bemelegítő terület 
● Végső frissítő 
● Frissítőpontok (víz) a pályán 
● Orvosi segítség 
 
Regisztráció és rajtcsomag-átvétel 

 
A rajtcsomag átvétele a versenyt megelőző napon lehetséges. Nincs arra garancia, hogy az 
előző napon át nem vett csomagokat a másnap reggeli futamra a versenyző időben át tudja 
venni. Ezért kérjük, hogy a csomagokat előre vegyék át a versenyzők, mert sorban állásr lehet 
számítani. 
 
A versenycsomag tartalmazni fog 
 
● 3 azonos számú karszalagot a versenyre, a verseny előtt ügyelni kell arra, hogy ezt száraz 
helyen tároljuk. A karszalagot a jobb csuklón kell viselni.  
● 2 azonos számú karszalagot, amelyből az egyik a leadott poggyászra kerül (ha van 
poggyászmegőrző), a másik a csuklóra 
● 2 eldobható chip, amelyet a cipőn kell viselni (a zsinórokat felhúzva), és a verseny végén a 
megfelelő gyűjtőedényekbe kell tenni. 
 
 
 
 

https://ocreuropeanchampionships.org/medical-certificate/
http://ocrsport.hu/ketnyelvu-orvosi-igazolas/
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Fenntartható verseny, kevesebb műanyag 
 
A szervező minden intézkedést előkészített annak érdekében, hogy a környezeti hatásokat 
olyan fenntarthatóvá tegyek, amennyire csak lehetséges, és felkér minden sportolót, hogy 
tartsa tiszteletben a táblákkal kiadott figyelmeztetéseket, és minden egyéb, a 
hangosbemondón keresztül vagy más módon elhangzott instrukciókat.  
 
Az összes tér, ahol a versenyeket rendezik, az is, ahol a közönséget fogadják, a szelektív 
hulladékgyűjtéshez szükséges speciális konténerekkel lesz ellátva. A verseny útvonalán 
konténerek lesznek kihelyezve a hulladékgyűjtésre. 
 
Kérjük, hogy a verseny ideje alatt fokozottan ügyeljenek a versenyzők az úton elhagyott 
hulladékra, tartsák észben, hogy vendégek vagyunk a varázslatos természeti környezetben. 
Szemetelés esetén a verseny tisztségviselőitől, személyzetétől származó jelentések, videók 
felhasználhatók bizonyítékként a versenyzők ellen büntetési kiszabására és a versenyből 
történő kizáráshoz vezethetnek.  
 
Általános egészségügyi normák 
 
A konkrét egészségügyi szabályok a hatályos jogszabályok szerint aktualizálásra kerülnek, 
amely szabályokat alkalmazni fogják. 
Az egészségügyi előírások módosíthatják a versenyek programját és rajtrendjét. 
 
Pontos és naprakész információkért látogasson el a kormány weboldalára:  
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp
?lingua=english&menu=notizie&p=dalministero&id=5531 
 
A rendezvény helyszínén a következő szabályok érvényesek: 
● Álljon rendelkezésre zöld igazolvány (azaz érvényes Covid 19 oltásigazolvány vagy negatív, 
48 óránál nem régebbi teszt) 
● az indulás pillanatáig viseljen védőmaszkot 
● tartsanak legalább egy méteres távolságot egymástól 
● kerülje a tömeget 
 
A belépési szabályok jelen dokumentum frissítéseként kerülnek majd közzétételre a 
legfrissebb Covid-19 elleni védekezésre vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel összangban. 
 
Orvosi szolgálat 
 
A szervező az útvonalon és az indulási és érkezési pontokon megfelelő orvosi segítségnyújtást 
biztosít. Mentőautók, elsősegélynyújtó létesítmények és mentőszolgálatok lesznek 
megtalálhatók az útvonal mentén, akik minden résztvevő számára megfelelő egészségügyi 
ellátást biztosítanak. Az orvosok és az orvosi személyzet jogosult megtiltani a verseny 
folytatását sérült vagy túl fáradt résztvevőnek annak érdekében, hogy valamennyi résztvevő 
egészségének biztosítása érdekében. 
 
 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&menu=notizie&p=dalministero&id=5531
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&menu=notizie&p=dalministero&id=5531
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Általános etikai szabályzat 
 
A sportolók kötelességei: 
● Mindig ismerje, értse és tartsa be a szabályokat és előírásokat 
● Mindig legyen sportszerű 
● Legyenek felelősek saját és mások biztonságáért 
● Kövesse a versenybírók és a rendezvény személyzetének utasításait 
● Bánjon más sportolókkal, versenytársakkal, önkéntesekkel, médiával, szponzorokkal és     

nézőkkel tisztelettel és udvariasan 
● Ne használjon sértő beszédet és viselkedést 
● Teljesítsen minden akadályt segítség nélkül 
● Ne dobjon ki hulladékot vagy felszerelést a pályára vagy annak környékére, csak és kizárólag 
a pályán világosan megjelölt speciális hulladékgyűjtőkbe. Minden szemetet be kell dobni a 
megfelelő tárolóedénybe vagy a sportolónak magával kell vinnie a célig és ott kidobni a 
szemetesbe. 
● Semmilyen módon ne próbáljon tisztességtelen előnyre szert tenni 
● Ne lépjen be a pályára és ne próbáljon meg semmilyen akadályt a verseny előtt. Azok a 
Sportolók, akik ezt megszegik, kizárásra kerülnek. 
 
Azok a sportolók, akik nem tartják tiszteletben a viselkedési szabályokat, minden további 
értesítés nélkül kizárhatók a 2022. évi OCR Európa-bajnokságból. 
 
Magatartási szabályok 
 
A World Obstacle által biztosított és a weboldalon az alábbi linken elérhető előírások általában 
érvényesek:  
https://www.worldobstacle.org/competition-rules/ 
 
Az alábbiakban a megkülönböztetés néhány szempontját emeljük ki:  
 
● A sportolóknak a teljes, a szervezők által tervezett körpályát be kell járniuk és le kell győzniük 
a versenyen előre látható akadályokat. 
● Minden akadályt le kell küzdenie a versenyzőnek, néhány megfelelően megjelölt akadályt 
csak 1 x lehet megpróbálni, a többi akadályon többszöri próbálkozási lehetőség van. 
● Ha a sportoló elrontja az akadályt (egy vagy több kísérlet), akkor egy karszalag levágásra 
kerül. 
● Ha egy sportoló elveszíti a harmadik karszalagját, akkor DNF-nek („Nem teljesítő”) számít. 
 
Időmérés 
 
A rajtcsomag felvételekor 2 db öntapadó csík/chip kerül kiadásra, amelyeket a sportoló 
cipőjére kell helyezni. A két időmérő chipet (biztonsági okokból van kettő) a verseny végén el 
kell távolítani és a megfelelő gyűjtő edénybe kell helyezni. Ügyeljen arra, hogy a bilincs zárása 
biztonságos és szilárd legyen, a ragasztós zárást be kell hajtani száraz helyen (ügyelni kell rá, 
hogy eső esetén ne nedves helyen legyenek felhelyezve). 
 

https://www.worldobstacle.org/competition-rules/
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A szervező fenntartja a jogot, hogy megjelöljön egy maximális időt a verseny teljesítésére, 
amelyen túl a segítségnyújtás az útvonalon nem garantált. A határidőn túl érkezők 
eredményét nem vesszük figyelembe (DNF – „nem teljesítő”), függetlenül a meglévő 
karszalagok számától. 
 
Karszalagok 
 
Minden versenyző 3 karszalagot kap, amelyeken ugyanaz a karszalagszám. A karszalagok 
személyhez kötöttek, át nem ruházhatóak és azonosítják az adott sportolót. 
Indulás előtt ellenőrzésre kerül, hogy minden sportoló a saját karszalagját viseli-e.  
Példa (a színek, a számok és a logó versenyenként eltérőek lehetnek): (KÉP) 
 
Ha egy akadály sikertelen, a versenyzőnek el kell távolítatnia egy karszalagot a jelenlévő 
akadálybírókkal. Az „elveszett” karszalagok (maximum 2 darab) a cél előtt visszaszerezhetőek 
a Büntetőkörben: itt minden egyes körben 1 karszalag szerezhető vissza (és maximum két kör 
teljesíthető).  
A levágott karszalagokat összegyűjtjük és tároljuk, és bizonyítéknak minősülnek. 
 
Az akadálypályán az akadályokat egy vagy több alkalommal lehet megpróbálni:  
 
● egyszer próbálható akadályok:  

○ Minden felfüggesztett akadály, de más akadályok is, amelyeket a szervező egyszer 
próbálható akadályként tüntet fel – ezeket egy „becsületes kísérlettel” lehet csak 
megpróbálni  

 ○ Sikertelenség esetén a karszalag le lesz vágva. 
○ Általánosságban elmondható, hogy a kísérlet akkor tekinthető megkezdettnek, ha 
a sportoló mindkét lába elhagyta a talajt. 

● többször próbálható akadályok: 
 ○ Minden nem felfüggesztett akadály, valamint minden olyan akadály, amely nincs 
megjelölve másként próbálható akadályként 

 ○ A többször próbálható akadályoknál külön sáv lesz az először próbálkozóknak és 
külön az újra próbálkozóknak. 
 

Büntetőkör(Penalty Loop, PL) 
 
● Futásból, cipekedésből, úszásból vagy erőpróbából áll, a szervező döntése alapján. 
● A célvonal közelében van elhelyezve (az utolsó akadály után a célvonal előtt a nézők által 
jól látható helyen), megfelelő táblákkal jelzik. 
● A büntetőhurok közelébe érkező versenyzőnek fel kell mutatnia a nála lévő karszalagjainak 
számát a versenybírónak (vagy bírósegédnek). 
● Annak a résztvevőnek, aki 3 (három) vagy 0 (nulla) karszalaggal jelenik meg, nem kell 
büntető köröket elvégezni, egyből mehet a célvonal felé. 
● Az a résztvevő, aki 1 (egy) vagy 2 (kettő) karszalaggal érkezik a PL-be, köteles 
teljesítsen annyi "kört", amennyi az elveszett karszalagok száma. 
● Ha a sportoló nem megy át a Büntetőkörön, vagy visszautasítja azt, az összes karszalagja 
eltávolításra kerül és a DNF-t („nem teljesít”) értékelést kap a rangsorban. 
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● A sportoló kizárólagos felelőssége az, hogy a Büntetőkört annyiszor teljesítse, amennyiszer 
neki az szükséges – a PL megfelelő számú teljesítése elektronikusan ellenőrzésre kerül 
(megfelelő számban és szabályok szerint történik-e a teljesítés). 
● Ha a sportoló egy vagy két karszalaggal érkezik a célba, akkor vissza kell térnie, hogy 
teljesítse a hiányzó büntetőköröket annak érdekében, hogy ne kerüljön kizárásra vagy ne 
kapjon DNF („nem teljesít”) értékelést.  
 
Terepfutó szabályok a Standard és a Rövid távra vonatkozóan 
 
https://www.worldobstacle.org/competition-rules/ 
 
Versenyszabályok - 100 méter 
 
Időndítás, egyszeri vagy többszörös. Az időt elektronikus chip érzékeli. 
 
Az akadályok száma minimum 10 és maximum 15. 
 
● Minden akadály teljesítése kötelező. 
● Az akadályt rontó versenyző másodszor is megkísérelheti az akadály teljesítését. 
● Annak a versenyzőnek, akinek a második kísérletre nem sikerül egy akadályt teljesítenie, 
azonnal el kell hagynia a verseny területét. 
● Az akadályt rontó sportoló a nem teljesített ("DNC") megjelölést kapja az adott futamban és 
nem lesz regisztrált erdménye. 
● Nincs idő- vagy egyéb büntetés. 
 
Csapatverseny szabályai 
 
A csapatversenyen csapatrajtok lesznek, vagyis a csapattagok együtt indulnak. Az időt 
elektronikus chippel rögzítjük és a csapat utolsó tagja által rögzített idő lesz érvényesnek 
tekinthető. A csapattagok közötti kezdő és befejező idő maximum 60 másodperc lehet – azaz, 
az első és az utolsó rögzített idő között csapattagonként nem telhet el több 1 percnél.  A csapat 
együtt indul, fut és együtt érkezik. 
 
Javasoljuk, hogy minden csapat viselje ugyanazt a mezt vagy színeket vagy csapatjelzéseket, 
hogy megkönnyítse a bírák és önkéntesek dolgát feladataik ellátásában. 
 
Minden akadályt közösen, ugyanazt a pályát követve kell leküzdeni, azaz minden akadálynál 
minden csapat maximum egy sávot foglalhat el. Amelyik akadálysort választotta az első 
sportoló, azt az akadálysort kell használni a csapat többi tagjának is. A csapat második 
versenyzője akkor indulhat el, amikor az első csapattárs megérintette a csengőt a sáv végén, 
a harmadik capattag akkor indulhat, ha a második csapattárs megérintette a csengőt a sáv 
végén. 
 
Lesznek akadályok a pályán, amelyeket minden csapatnak együtt, egyszerre kell leküzdenie. 
Szemléltetően: lesznek cipelős feladatok, egyensúly vagy egyéb feladatok, amelyeket 
mindenképpen el kell végeznie a csapat minden tagjának, egyszerre. 

https://www.worldobstacle.org/competition-rules/
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Minden csapattagnak 3 karszalagja lesz. Annak érdekében, hogy a csapat értékelésre kerüljön, 
minden csapattagnak legalább egy karszalaggal kell rendelkeznie, mire a Büntetőkörhöz ér. 
Minden felfüggesztett akadálynak csak 1 kísérlete lesz. Az akadály nem teljesítése 1 karszalag 
levágásához vezet a sikertelen sportoló csuklójáról.  
 
Az elveszett karszalagokat a Büntetőkör rendszeren keresztül lehet visszaszerezni. A 
Büntetőkört a csapatok együtt teljesítik.  
 
A csapatok kategória összetétele: 
● 3 fős női csapat - női csapat 
● 3 fős férfi csapat - férfi csapat 
● 2 nő és 1 férfi vagy 2 férfi és 1 nő - vegyes csapat 
 
Minden nemzeti szövetség minden kategóriában megjelölhet egy csapatot az ország 
képviseletében. 
 
Eredmények és helyezések 
 
Az eredményeket folyamatosan, valós időben teszik közzé a www.icron.it weboldalon és a 
www. ocreuropeanchampionships.org weboldalán: https://ocr-ec.com/ továbbá speciális 
monitorokon, amik jelen lesznek a rajt- és célterületen. 
 
Díjak  
 
Egyéni  
A Férfi és Női kategóriák legjobb három (3) versenyzője (dobogósok) kerülnek díjazásra: 
● 15k Standard -Elit versenyző 
● 15k Standard – korosztályos, AG versenyző 
● 3k Rövidtáv – Elit versenyző 
● 3k Rövidtáv – korosztályos, AG versenyző 
 
● 100 MT 
Férfi és Női kategóriák legjobb három (3) versenyzője (dobogósok) díjazzuk. 
 
Csapatverseny 
Összes kategóriában a három (3) legjobb csapatot díjazzuk:  
● Nemzeti Szövetségek csapata – az adott nemzeti szövetség jelöli ki: 
 ○ Minden női csapat 
 ○ Minden férfi csapat 
 ○ Vegyes csapat 
● Privát csapatok 
 ○ Minden női csapat 
 ○ Minden férfi csapat 
 ○ Vegyes csapat 
 
A díjakat pénzben vagy termékben adják ki, ezt később kerül közlésre.  

http://www.icron.it/
https://ocr-ec.com/
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A díjátadó ünnepségekre a Fesztiválterületén kerül sor az alkalmazandó COVID szabályok 
szerint. 
 
Fellebbezés 
Minden panaszt dokumentálni kell (fotók, videók, ..) és el kell küldeni e-mailben az ocrec @ 
federazioneitalianaocr.it címre, vagy szükség esetén a kiadott űrlap segítségével a verseny 
lebonyolítását követő 48 órán belül. A szervező a panaszra a versenytől számított 30 napon 
belül válaszol.  
 
Doppingellenes szabályok 
A World Obstacle rendelkezései érvényesek dopping kapcsán: 
https://www.worldobstacle.org/anti-doping/ 
 
Kapcsolat 
 
info@ocreuropeanchampionships.org 
 
ocrec@federazioneitalianaocr.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.worldobstacle.org/anti-doping/
mailto:info@ocreuropeanchampionships.org
mailto:ocrec@federazioneitalianaocr.it

