LÉTRAVÁGTA VERSENYSZABÁLYZAT
ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A szobafestők elengedhetetlen munkaeszköze a létra, amellyel a magyarországi
szakemberek őrdöngős ügyességgel tudnak haladni, „létrázni”. Ez adta az ötletet
rendhagyó versenyünk megszervezésében.
Esemény neve: Létravágta
Esemény típusa: egyéni síkpályás gyorsasági és ügyességi verseny
Versenyrendező: Festékállomás Kft.
A nevezés feltételei: Bármely 18. életévét betöltött természetes személy jogosult a
nevezésre. Nevezés előzetesen a letravagta.hu weboldalon 1.000 Ft nevezési díj
megfizetésével történhet a versenyt megelőző 7. napig.
Technikai feltételek:
A verseny távja: 30 méter
A verseny talaja: beton, bitumen, vagy műanyag borítású sportpálya
A verseny eszközei: A versenyzéshez szükséges létrákat a nevezők saját
felelősségükre vehetik igénybe, előzetesen meggyőződve az eszközök biztonságos
állapotáról.
A versenyzők 5 fokos létrával versenyezhetnek.
Biztonsági előírások:
A versenyben rögzített drótkötél pályán biztosítva versenyszervező által biztosított
biztonsági felszerelésekkel lehet részt venni (beülő, heveder, karabinerek, kantár,
csiga, sisak).
A verseny menete:
A nevezett versenyzők sorsolást követően az egymás mellett felállított pályákon start
jelre indulnak el létrájukkal, oly módon, hogy semmilyen testrészük nem érintheti a
talajt a verseny menete közben. A versenyzőnek a verseny időtartama alatt a létrán
kell tartózkodnia, azzal megtéve a verseny távját.

A verseny időmérő selejtezőkkel kezdődik Az összes jelentkezőből az időmérő
selejtezőkön elért 32 legjobb eredményt produkáló versenyző vesz részt az egyenes
kieséses döntő rendszerben 4 csoportra osztva. A csoportbeosztás sorsolással dől
el.
A csoport futamainak első 4 helyezettje jut tovább az 5-8 helyezettek kiesnek a
versenyből.
Az elődöntőben a csoportfutamok 16 továbbjutója 2 csoportra osztva versenyzik,
egyenes kieséses rendszerben. Az elődöntő futamok első 4 helyezettje jut a
döntőbe, az 5-8 helyezettek kiesnek a versenyből.
A döntőben az elődöntő futamok 8 továbbjutója versenyzik egymással, az időrendi
sorrend alapján eldöntve a helyezések sorrendjét.
A verseny díjazása:
A verseny első helyezettje egy wellness hétvégét és 100.000 Ft értékű vásárlási
utalványt kap.
A verseny második helyezettje 50.000 Ft értékű vásárlási utalványt kap.
A verseny harmadik helyezettje 30.000 Ft értékű vásárlási utalványt kap.
A verseny különdíja
A verseny zsűrije kiválasztja a futam létráját, amelynek tulajdonosa kreatív különdíjat
kap, egy kreatív festékekből álló ajándékcsomagot.

Felelősségvállalási nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy a Festékállomás Kft. (adatok) által szervezett Létravágta
alkalmával a rendelkezésemre bocsátott felszerelést, (beülő, heveder, karabinerek,
kantár, csiga, sisak), melynek értéke 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint, saját
felelősségemre, rendeltetésszerűen használom.
Tudomásul veszem, hogy a Létravágta veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet
azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik,
hogy

versenyszervező

által

meghatározott

biztonsági

követelményeknek

megfelelően használják a pályát. Ezeket a követelményeket az üzemeltető
munkatársai által betanított módon alkalmazom.
Tudomásul veszem, hogy a pályán önbiztosítással haladok végig.
Amennyiben nem rendeltetésszerűen, az előírások szerint használom a pályát,
magamban vagy harmadik félben okozott sérülés vagy egyéb kár esetén a
versenyszervező nem vonható felelősségre.
Amennyiben a sérülés a felszerelés (beülő, heveder, karabinerek, kantár, csiga,
sisak) és/vagy a pálya rendeltetésszerű használata ellenére következik be, azért a
versenyszervező vállalja a felelősséget.
Minden résztvevő kötelezi magát arra, hogy a pályát nem használja (a pályhasználat
során nem áll) alkoholos, drogos, gyógyszeres befolyásoltság alatt, amely veszélyes
és ártalmas lehet az éberségre.

