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2022. November 19-20. 



 
 

 

A 2 nap programja :  

November 19.  08:00 – 16:00 

 

Hun Harcos Ninja 100 méter Kupa: 

Magyar Testnevelési és Sporttudományi 

Egyetem hallgatóinak versenye és 

pályatesztelése 

 

Időpontok: 

08:00 -09:00 - Ninja pálya használat 

09:00 - 10:00 - Ninja 100 méter verseny 

10:00 -11:00 - Ninja pálya használat 

11:00 - 12:00 - Ninja 100 méter verseny 

12:00 - 13:00 - Ninja pálya használat 

13:00 - 14:00 - Ninja 100 méter verseny 

14:00 - 15:00 - Ninja pálya használat 

15:00 - 16:00 - Ninja 100 méter verseny 

 

● Nevezés: a link hamarosan elérhető lesz 

● Nevezési díj: A nevezés Tf-es 

hallgatóként csupán regisztrációhoz 

kötött 

● Nevezés: 2022. November 18-ig 

● Díjazás: Kupák  a dobogósoknak 

 

November 19.  16:00 – 19:00 

 

Hun Harcos Ninja 100 méter nyílt pályatesztelése  

 

● Regisztráció: 

https://versenynaptar.com/verseny

naptar/kiiras/hun-harcos-ninja-

100m-orszagos-gyermek-kupa-118 

● Regisztrációs díj: 3990.- Ft 

● Nevezés: 2022. November 18-ig 

 

November 19.  19:00 – 21:00 

 

November 20.  08:00 – 20:00 

Hun Harcos Ninja 100 méter Kupa 

Felnőtt és gyermek verseny 

● Nevezés: 

https://versenynaptar.com/versenynapta

r/kiiras/hun-harcos-ninja-100m-orszagos-

felnott-kupa-113 

● Nevezési díj:  

• 10.23.-10.31.-ig: 8.990,- Ft 

• 11.01-11.17.-ig: 9.990,- Ft 

• 11.18.-11.19.-ig: 10.990,- Ft 

• helyszíni nevezés: 11.990,- Ft 

• A helyszínen akkor tudtok csak nevezni, 

ha marad szabad hely, a maximális 120 

főből! ( 60 gyermek - 60 felnőtt) 

● OCR szövetség tagegyesületeinek 5 

főtől: 7.990,- Ft  

• a kedvezmény az első nevezési 

sávban érvényes, október 31-ig 

• A kedvezményes nevezéssel 

kapcsolatban egyeztessetek a 

tagegyesületi vezetőtökkel! 

● Nevezéssel kapcsolatban 

érdeklődjetek az alábbi e-mail címen: 

hunfoglalas@gmail.com 

● Nevezés: 2022. November 18-ig 

● Díjazás: 

• befutóérem,  

• szponzori díjak a dobogósoknak,  

• abszolút helyezett női és férfi bajnoknak 

szponzori díjak és pénznyeremény 

● Látogatói jegy: 1.500,- Ft 

 



 

Hun Harcos Ninja 100 méter versenyzői 

pályatesztelése 

  

● Regisztrációs díj: VERSENYZŐKNEK 

INGYENES 

● Nevezés: 2022. November 18-ig 

 

 

● A verseny rendezője: Sport az Egészségért Egyesület (Pilisi Oroszlánok). 

● A versenybíróság tagjai: Fábián Miklós (Sport Az Egészségért Egyesület alelnök), Páder 

Zsófia(Sport az Egészségért Egyesület), Ruják Nóra (Sport az Egészségért Egyesület) 

● A verseny neve: Hun Harcos  Ninja 100 méter Kupa 

● A verseny jellege: Nyílt, ami az OCR sport, azaz akadályfutóversenyzés egyik új kategóriájában 

keresi a legjobb versenyzőket. 

● A verseny időpontjai: 

○ november 19.: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói számára 

Hun Harcos Ninja 100 méter, verseny és pályatesztelés 

○ november 20.: Hun Harcos Ninja 100 méter, gyermek, junior, felnőtt, szenior és 

veterán korosztályok versenye 

● A verseny helyszíne: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, „D” épület, 

Budapest 1123, Alkotás u. 42-48.  (fedett pályás verseny) 

● A verseny kategóriái a következők: 

○ A korosztályoknál, a nemzetközi szabályok alapján, a születési év számít! 

○ Gyermek korosztályok:  

- 7-8, 

- 9-11, 

○ Junior korosztályok:  

- 12-13, 

- 14-15, 

-  16-17, 

○ Utánpótlás:  

- 18-19, 

○ Felnőtt korosztályok:  

- 20-29,   

- 30-39, 

○ Szenior:  

- 40-49, 

○ Veterán: 

- 50+ 

● A nevezés feltételei: 

● A versenyre az online nevezési lap (www.versenynaptar.com) kitöltésével lehet 

jelentkezni, majd azt követően a nevezési díj banki átutalásával (Barionos fizetés, vagy 

átutalás) válik véglegessé a nevezés! A kitöltés során a nevező felelőssége, hogy 

http://www.versenynaptar.com/


 

érvényes, aktuális adatokat adjon meg, különös tekintettel az életkorára és a választott 

kategóriára! Az adatokat le fogjuk ellenőrizni! 

● A versenyre mindenki nevezhet, érvényes OCR-kártya és sportorvosi igazolás nélkül is! 

● A verseny online nevezési határideje: 2022. november 18. péntek, 20:00 

● A verseny nevezési díjának összege:  

November 20. – Felnőtt és gyerek  verseny:  

 10.23.- 10.31.-ig:  8.990,- Ft 

 11.01-11.17.-ig: 9.990,- Ft 

 11.18.- 11.19.-ig: 10.990,- Ft 

 helyszíni nevezés: 11.990,- Ft 

 A helyszínen akkor tudtok csak nevezni, ha marad szabad hely, a maximális 

120főből! ( 60 gyermek - 60 felnőtt ) 

 A nevezés a nevezési díj befizetésével válik véglegessé! Nevezés visszavonására 

és a nevezési díj visszatérítésére nincs lehetőség, hivatkozott októl függetlenül 

(sérülés, betegség, időbeosztás megváltozása, kiküldetés, terhesség,stb.). 

 

● Nevezés más számára történő átírását engedélyezzük, amennyiben a visszalépő versenyző 

és a nevezést átvevő versenyző ezt írásban (elektronikusan: hunfoglalas@gmail.com) jelzi 

felénk legkésőbb 2022.  november 18.  20:00 óráig! Nevezési díjat semmilyen esetben nem 

áll módunkban visszafizetni! 

 

● A NEVEZÉSI DÍJ TARTALMAZZA: 

 

• 3x rajt lehetőség a Ninja pályán (átlagos teljesítési idő: 3-5 perc); 

• INGYENES pályakipróbálási lehetőség, szombaton 19:00-21:00-ig!; 

• időmérés; (mint a Tv-ben:)) 

• sportital a célban; 

• egyedi fém befutóérem, szalaggal; 

• 1 db ajándék belépő a Force Gym-be; 

• 1 db 2000Ft értékű kupon a Hun Harcos Ninja Parkba ( Lupa-Öböl); 

• Hun Harcos Autósmatrica;  

 

● Díjazás, nyeremények:  

Gyermek és junior verseny díjazása: 

● Minden korosztályos dobogós helyezett egyedi kupát kap. 

● Az gyermek kategóriák dobogósai tárgynyereményben részesülnek a Galaxy 

Játékáruház jóvoltából. 

● A gyermek korosztályokban, a nemzetközi standard szerint, összevont 

(koedukált) a verseny és a djazás, míg a junior és utánpótlás kategóriákban 

nemenként díjazzuk az első 3 helyezettet. 



 

● I.   kategória helyezettjei : 20.000 Ft értékű tárgynyeremény (Galaxy 

Játékáruház) 

● II.   kategória helyezettjei : 10.000 Ft értékű tárgynyeremény (Galaxy 

Játékáruház) 

● III.   kategória helyezettjei : 5.000 Ft értékű tárgynyeremény (Galaxy 

Játékáruház) 

 

 

                                   Felnőtt verseny díjazása: 

● Korosztályos díjazás: 

o A helyezettek kupát és szponzori ajándékokat kapnak. 

● Az abszolút helyezett női és férfi versenyzők pénznyereményben is 

részesülnek, a kupa és a szponzori díjak mellett. 

o I.   hely : 30.000 Ft 

o II.  hely : 20.000 Ft 

o III. hely : 10.000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Versenyszabályzat:  

Felnőtt és gyermek verseny 

 
Az akadályok teljesítéséről szóló részletes leírás hamarosan fel lesz töltve ide, a Versenykiírásba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Akadályok: 
 

1. Egyensúly I. 

2. Majomlétra 

3. 1,5 méteres fal (gyerekeknél: 1 méteres fal, fellépővel) 

4. 3 méteres egyensúly rönk 

5. Vagon kerék  

6. 2 méteres fal (gyerekeknél: 1,5 méteres fal, fellépővel) 

7. Egyensüly II. 

8. Gyűrűk 

9. Háló (felnőtt felette, gyerekek alatta) 

10. T-Rock Ninja-fogások 

11. Tarzan 

12. Galaxy Lézer lövészet célra 

13. Nagy-felfutófal 
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