
 
 

VERSENYKIÍRÁS 

KÖRÖS KÖRÜL TROPHY 
2012. augusztus 24-26. 

 

A verseny céljai: 

 

 A Körösök völgye településeinek történelmi, természeti, gazdasági, kulturális és 

gasztronómiai értékeire, nevezetességeire való figyelem felhívás; 

  a térség élelmiszeriparának és kézműves termékgyártásának promotálása; 

 A helyi közösségek részére bemutatkozási lehetőség biztosítása; 

 A meglévő baráti és üzleti kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok létrehozása, a 

partnerség erősítése; 

 Sport, kulturális és szórakoztató eseményeken való részvétel biztosítása; 

 Biztonságos és szabályos közlekedés bemutatása; 

 

A verseny leírása:    

Autós túraverseny a KRESZ betartásával, állomáshelyek felkeresésével, ügyességi és 

szellemi vetélkedővel. Vidám feladatokkal, finom kóstolókkal, vendéglátással, műsorral, 

szállással, jó élményekkel és meglepetésekkel várunk minden csapatot! 

A verseny értékelése:   

Egységesen, az állomáshelyeken elért pontszámok alapján. Győztes az a csapat, amelyik a 

legtöbb pontot szerzi.  

  

Verseny főrendezője:     Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  

Kapcsolattartó és információ: Zsurzsucz Edina Klaudia 20/501-0143 

 

Verseny főszervezője:  TS Produkció Kft.  

 



 
 

A verseny időpontja:   2012. augusztus 24-26. 

 

A verseny helyszíne:   Körösök völgye (Békés megye) - 18 település 

 

 A verseny résztvevői:    

Baráti társaságok, munkahelyi kollektívák, LEADER Akciócsoportok 4 fős, lehetőleg vegyes 

(nő, férfi) összeállítású csapatai (max. 120 fő, max. 30 gépjármű) 

  

A versenyre BÁRMILYEN típusú személygépkocsi nevezhető, amely érvényes forgalmi 

engedéllyel, illetve kötelező biztosítással rendelkezik. 

  

Díjazás: 

 

I. helyezett: 4 fő részére 2 éjszakai szállás (3 nap) a Liget Wellnes és Konferencia 

 Hotel**** 4 fős apartmanházában félpanziós ellátással, a wellness

 részleg korlátlan használata mellett (www.ligetszarvas.hu). 

II. helyezett: 4 fő részére 2 éjszakai szállás (3 nap) az Aranyszarvas 

 Apartmanház*** 4 fős apartmanjában, a kapcsolódó szolgáltatások 

 ingyenes igénybevételével (www.belfoldiszallasok.hu/?szallasid=203). 

III. helyezett: 4 fő részére 2 éjszakai szállás (3 nap) a Frankó tanyán (Szarvas, 

 Mótyói szőlők II. külkerület 72/2.) és a kapcsolódó 

 szolgáltatások ingyenes használata (www.frankotanya.hu) 

                        az összes résztvevő csapatnak emléktárgy és elismerő oklevél; 

Különdíjak: 

 Az első nevező csapat díja (a nevezési díj bankszámlára érkezésének időpontja 

szerint)  

 4 fő részére 2 éjszakai szállás (3 nap) a Rémus Vendégház prémium 

 faházainak egyikében (www.remusvendeghaz.hu) 

 

http://www.ligetszarvas.hu/
http://www.belfoldiszallasok.hu/?szallasid=203
http://www.frankotanya.hu/
http://www.remusvendeghaz.hu/


 
 

 A legtávolabbról nevező csapat díja (a rendező székhely települése – Békéscsaba 

– és a csapatkapitány lakóhely települése közötti távolság alapján) 

 4 fő részére 2 éjszakai szállás (3 nap) a Gitta Nyaralóházban 

 (Gyomaendrőd, Kiss L. Üdülősor 46.) 

 (www.gyomaendrod.com/szallashelyek/nyaralo/gitta-nyaralohaz)  

 A legjobb design díja 

 4 fő részére 2 éjszakai szállás (3 nap) a "Körösparton Nyaralunk" egyik 

 választott nyaralóházában előzetes egyeztetés alapján.  

 (www.korospartonnyaralunk.hu)  

 

A rendező felhívja a nevezők figyelmét, hogy a csapatok kizárólag abban az esetben 

részesülhetnek díjazásban, amennyiben az elsőtől az utolsó feladatig azonos csapattagokkal 

vesznek részt a versenyen. Amennyiben a csapattagok között a verseny ideje alatt változás 

történik, - melyet kötelesek a rendezők irányába jelezni-, a csapat díjazásban nem 

részesülhet, azonban a programokon mindvégig részt vehet, a feladatokat teljesítheti. 

 

 

A versenyen való részvétel feltételei:  

 Nevezési díj megérkezése a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület számlájára (UniCredit Bank Hungary Zrt: 10918001-00000081-

33480007, közlemény rovatban feltüntetve „KörösKörülTrophy nevezési 

díj”) 

 Nevezési lap hiánytalan kitöltése és megküldése aláírva e-mailben a 

rendezőnek zsurzsucze@invitel.hu címre. 

 Egy személygépkocsiban min. 2 fő rendelkezzen érvényes jogosítvánnyal, 

az esetleges sofőrcserére tekintettel.  

 Közlekedésbiztonsági szabályok betartására vonatkozó nyilatkozat aláírása. 

 Szálláshely házirendjének betartása. 

 A versenyen való részvétellel kapcsolatosan a gépjármű valamennyi 

költségét (üzemanyag, stb.) a résztvevők viselik.  

http://www.gyomaendrod.com/szallashelyek/nyaralo/gitta-nyaralohaz
http://www.korospartonnyaralunk.hu/
mailto:zsurzsucze@invitel.hu


 
 

 

Nevezés:       csapatban  

 

Nevezési díj:      bruttó  80.000.-Ft /csapat 

  

A nevezési díj magában foglalja: 

 szállásköltség 2 éjszakára, IFA-val; 

 három nap teljes ellátással (reggeli, ebéd, vacsora költségei); 

 versenyen kívüli külön programokon való részvétel díja. 

  

Nevezési határidő:     2012. augusztus 17. 

 

Egyebek: 

 A versenyen a nevezési díjat befizető 30 csapat vehet részt. A résztvevők körét 

a nevezési díj befizetésének sorrendje határozza meg. A 30. csapat nevezési 

díjának beérkezését követően a nevezést lezárjuk, az azt követően beérkezett 

nevezési díjakat visszautaljuk. A nevezési díj beérkezését, a rendezvényen 

való részvétel lehetőségét visszaigazoljuk. 

 A versenybe benevezettek számára a szervező írásos értesítést küld a 

lebonyolítás részleteiről. 

 A versenyen és annak környezetében csak a rendező helyezhet el reklámokat, 

ill. adhat engedélyt azok elhelyezésére és bármilyen üzleti tevékenység 

folytatására. 

 A rendező előírhat reklámviselési kötelezettséget. A járművek motorháztetején 

csak a szervező helyezhet el reklámot. A járművek oldalfelületein bármilyen 

reklám elhelyezhető, a résztvevők saját költségén. 

 A trophyn résztvevő járművek műszaki állapotáért, előírásszerű 

felszereléséért, érvényes műszaki vizsgájáért, és kötelező 

felelősségbiztosításának meglétéért a járművek tulajdonosa felel. 

 



 
 

 A verseny során a közlekedési szabályok teljes körű betartásáért a gépkocsik 

vezetői a felelősek. 

 A járművezetőknek a rajthelyeken a járművek biztonságos vezetésére képes 

állapotban kell megjelenni! A fenti szabályok betartását a rendőrség a 

rendezvény ideje alatt fokozottan ellenőrzi. 

 A verseny során okozott károkért a hatályos törvények szerint a károkozók 

tartoznak felelősséggel. A szervezőket az esetleges közúti balesetekért, egyéb 

károkért felelősség nem terheli. 

 A résztvevők a túra során úti naplót kötelesek vezetni. 

 

Békéscsaba, 2012. július 25. 

 

 

    Tisztelettel: 

 

 

 

 Hodálik Pál 

 Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöke 

 Szarvas Város alpolgármestere 

 20/254-77-05 


