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KEDVES VERSENYZŐ!

Szeretnénk segítséget nyújtani a nevezés zökkenőmentes lebonyolításához, 
így összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat. 

VERSENYNAPTÁR - Mikor, mi, hol?
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Az idõpont és a helyszín változtatás jogát fenntartjuk!

A nevezési díjakat és a kedvezményeket táblázatokban foglaltuk össze, 
hogy minél jobban áttekinthető legyen. Külön táblázatban találjátok az 
egyes versenyekre vonatkozó információkat, mindig azokat, amelyekre 
aktuálisan nevezni lehet: http://harddograce.hu/nevezes/nevezesi-dijak-
kedvezmények

Ha szeretnél valakit egy igazi, kutyakemény és egyben fantasztikus 
élménnyel meglepni ajándékozz Hard Dog Race nevezést: 
http://harddograce.hu/nevezes/ajandekkupon

Az ajándékkupon vásárlásához is regisztrálnod kell a nevezési oldalra. 
Belépve válaszd az Ajándékkupon menüpontot és már ki is választhatod 
milyen kupont szeretnél vásárolni. Ha döntöttél, csak kattints, fizesd ki az 
ajándékkupon árát és nemsokára meg is kapod azt e-mailben. 

Reméljük, hogy személyesen is ellenőrízni fogod a felhasználását és a 
versenyen Veled is találkozunk!

A nevezési díjat és az ajándékkupon árát is lehetőséged van online 
bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással rendezni. Kérjük, hogy banki 
átutalás esetén minél hamarabb utald át az összeget, de max. 2 
munkanapon belül, mert utána nem tudjuk a lefoglalt futamidőpontot 
tovább fenntartani.

Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el a nevezésre és a versenyre vonatkozó 
szabályokat, melyeket itt találsz:
http://harddograce.hu/nevezes/versenyszabalyzat
http://harddograce.hu/nevezes/aszf
http://harddograce.hu/nevezes/adatvedelmi-szabalyzat

Nevezési díjak, kedvezmények

Ajándékkupon

Fizetési módok

Mielőtt belevágnál a nevezésbe



Ha már korábban regisztráltál, mielőtt neveznél:
 Ellenőrizd, és szükség esetén módosítsd adataidat, amit a Versenyző 

kezelése menüpontban tudsz megtenni, a név mellett található szer-
kesztés gombbal, ugyanígy tudod módosítani a kutyusod adatait is.

 Fontos, hogyha valamilyen kedvezményre jogosult vagy itt jelöld be (pl. 
egyenruhás, diák, örökbefogadott kutyás és Spuri kártya), mert a 
rendszer ennek alapján kalkulálja ki a nevezési díjat. A nevezés utáni 
módosításokat, nem veszi figyelembe, és utólag nem tudjuk 
módosítani.

 Itt tudod a póló méretét is megadni, illetve változtatni.

NEVEZÉS
Ahhoz hogy nevezni tudj, sikeres regisztrációra van szükség! Ezt a 
http://nevezes.harddograce.hu címen tudod megtenni és itt tudsz a 
korábbi regisztrációddal is belépni a nevezési felületre.

Ha még nem regisztráltál (1)
Válaszd a regisztrációt, mindent pontosan tölts ki, nyomd meg a regisztrá-
ció gombot, ekkor a rendszer négány percen belül küld egy megerősítő e-
mailt a megadott  e-mail címre, erre kattintva tudod véglegesíteni a re-
gisztrációt. Most már beléphetsz a nevezési felületre és felviheted a saját 
és négylábú társad adatait, és nevezhetsz is. 

Ha már regisztráltál (2)
Lépj be a fenti linken a nevezési felületre és már kezdheted is a nevezést! 
Ha esetleg nem tudnád a felhasználóneved, írj nekünk a 
nevezesinfo@harddograce.hu címre, ha az e-mail címed tudod, akkor meg 
tudjuk mondani a felhasználónevedet.

Ha valamiért nem tudnál belépni, kérünk a következőket próbáld meg:
 jelszó emlékeztető kérése (3)
 próbálj meg azzal a google fiókkal vagy facebook accounttal belépni 

amivel előzőleg is beléptél!

1

2

2

3

2

Hard Man
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Nevezés menete
A nevezési felületre való belépés után a Nevezés menüpontot kiválasztva 
tudtok nevezni!

Első lépés: Verseny kiválasztása

Második lépés: Nevezés típusának kiválasztása 
Itt kell eldöntened, hogy egyéni vagy csapat nevezést szeretnél rögzíteni!

 

Harmadik lépés: Versenyző adatok megadása

Ha , fel kell vinned az adataidat. Ha csapatban indultok, először indulsz
akkor egymás után az összes csapattagot. Ezt egyszer kell megtenned, 
a következő versenyekhez már tárolja a rendszer az adataidat.

Ha már indultál korábban és felvitted az adataidat a rendszerbe, 
akkor kattints a „kérem válasszon versenyzőt” és a legördülő 
menüből válassz versenyzőt, majd kattints a Mentés-re. Ha csapatot 
nevezel, akkor ugyanígy rögzítsd a többieket is. Ha olyan ember is 
indulna a csapatban, aki még nincs  a rendszerben, akkor válaszd az 
Új versenyző felvételét.

Negyedik lépés: Kutya adatok 
Ugyanúgy működik, mint a versenyzők esetében. Tudsz új kutyát 
rögzíteni az Új kutya felvitelére kattintva, vagy a legördülő menüből ki 
tudod választani a már korábban felvitt kutyát. Mentéssel tudsz 
tovább lépni. Csapat nevezés esetén ekkor adod meg mind a 6 kutya 
adatait.

A 6 fős csapatban van arra lehetőség, hogy  induljon. 2 fő kutya nélkül
Így a 4. kutya mentése után, a tovább gombra kattints, ami átvezet az 
5. lépésre, további kutyák megadása nélkül.

Csapat nevezésnél itt látod, hogy
hanyadik versenyzőnél tartasz.
(1. versenyző/6, 2. versenyző/6 stb.)

Miután megadtál minden adatot, a lap alján
kattints a mentés gombra! Ne felejtsd el bejelölni, 
ha jogosult vagy valamilyen kedvezményre!
A bevitelénél a körzetszám beírása után kattints atelefonszám 
következő egységre vagy a jobbra nyíllal a billentyűzeten lépj át!
(Erre azért van szükség, mert nagy örömünkre egyre több a külföldi 
versenyzőnk, és az ő esetükben előfordul a 3 számjegyű körzetszám.)



Ötödik lépés: Nevezés
Elérkeztél a nevezés végéhez, kérjük itt figyelj oda nagyon! Itt tudsz 
futamot választani, számlát ha nem a versenyző nevére szeretnél  kapni, 
itt kell jelezned, ha van od vagy od, akkor azt is itt VIP kód ajándékkupon
kell megadnod, egyébként a rendszer nem fogja figyelembe venni és 
utólag már nem tudjuk érvényesíteni.

Csapat nevezésnél ugyanígy néz ki az ötödik lépés. Annyiban tér el az 
egyéni nevezéstől, hogy itt csapatnevet is kell adnod, anélkül nem enged 
tovább a rendszer. Ha szeretnétek a csapatotokkal résztvenni az Önzetlen 
nyelvlógatásban, akkor figyeljetek rá, hogy a csapat nevében szerepeljen a 
szervezet neve is!

Itt tudjátok még utoljára ellenőrizni, hogy megfelelőek-e a párosok. Ha vál-
toztatni szeretnétek, akkor a nevek melletti legördülő menü segítségével ki 
tudjátok választani a megfelelő két- és négylábút. Ha a csapatból valakinek 
van VIP kódja, azt a neve alatti VIP kód mezőbe írjátok be. Kérjük, ezt ne 
felejtsétek el, mert utólag nem tudjuk már a kedvezményt érvényesíteni!

Kérünk hogy figyelmesen olvasd el a „ Tudomásul veszem:”   alatti 
feltételeket, és pipáld is ki mellettük a kis négyzetet, mert csak ebben az 
esetben tudsz nevezni.

Ha mindennel kész vagy és helyesnek ítéled meg az oldalon szereplő 
adatokat akkor nyomd meg alul a nevezés gombot, ami átirányít a 
fizetésre!

Kattints ide, hogy lásd a futamok teljes listáját, így
a Neked legmegfelelőbb időpontot tudod választani,
persze ha még van hely! ;) Az időpontok mögött záró-
jelben lévő számok az adott futam még szabad helyeit
jelölik.

Hard Men Hard Dog Itt még megváltoztathatod a versenyző és a kutya
nevét, ha több versenyzőt, kutyát is felvittél

Ide írt be a meghívó kódot, amit a HDR-től kaptál (pl. nyerted játékon)

Ha valakitől ajándékba kaptad a HDR indulást, akkor az ajándékkupon
kódot ide írd.

Ha nem a nevezett versenyző nevére szeretnéd a
számlát, itt tudod megadni az adatokat!

A kis nyilra kattintva lenyílik a menü és itt tudjátok módosítani
a korábban már felvitt versenyzőket és kutyákat!

Ide írjátok be a VIP kódot,
ha van ilyenetek!



Válaszd ki a neked megfelelő ot: bankkártyás online fizetés fizetési mód
vagy banki átutalás, ami neked a kényelmesebb!

Az online fizetésnél kattints  a fizetés gombra, ha az átutalást választod, 
nyomj okét.

Nézd meg az e-mail fiókod, hogy megérkezett e a visszaigazoló e-mail,  
ha a nevezés után nem kapnád meg a visszaigazoló e-mailt, nézd meg 
minden lehetséges mappában (pl. promóciók vagy spam). Mindent meg-
tettünk, hogy ne így legyen, de extrém esetben előfordulhat, hogy ott 
landol! 

Kérjük, ha banki átutalással fizetsz, mindenképpen tüntesd fel a 
közleményben a nevezési kódodat, csapat esetén pedig a csapatod 
nevét is!

Nevezésed a nevezési díj megfizetésével válik érvényessé. A nevezési díj 
számlánkra való beérkezésével nevezésed véglegessé vált, erről kapsz 
egy visszaigazoló levelet, mely a nevezésed minden adatát tartalmazza, 
ezt valamilyen formában (nyomtatva, telefonon, tableten stb.) a helyszíni 
regisztrációkor be kell mutatnod. 

A befizetés beérkezése után elküldjük az elektronikus számlát is a 
befizetett nevezési díjról.

Ezután már csak annyi dolgod lesz, hogy a verseny előtt 72 órával 
közzétett rajtszámodat (amit a nevezési modulban találsz majd a 
Versenyző kezelése menüben) ráírd a már kinyomtatott nyilatkozatokra, 
amiket eredetiben magaddal kell hoznod a regisztrációhoz.

Ha bármilyen kérdésed, problémád lenne, várjuk leveledet a 
nevezesinfo@harddograce.hu címen.


