Regisztráció
A nevezés regisztrációhoz kötött.
Ha már korábban regisztráltál az extremetour.hu oldalon, elegendő bejelentkezned.
Ha nem emlékszel a jelszavadra, új jelszót is igényelhetsz.
Kérjük, ne hozz létre újabb fiókot!
Ahhoz, hogy korábbi eredményeidhez az idei teljesítést hozzáadhassuk, hogy kedvezményeinket
igénybe vehesd, fontos, hogy egyetlen felhasználói fiókot használj, melyhez a korábbi Finisheres
adataid is hozzá vannak kötve.
Ha még sosem jártál az oldalon, arra kérünk, kezdd a regisztrációval. Csak 16 évnél idősebb
személyek regisztrálhatnak oldalunkra.
A neved, e-mail címed és a jelszavad megadása után a megadott e-mail címre értesítő levél érkezik.
Az abban található linken keresztül aktiválható a felhasználói fiók. Így már be tudsz lépni.
Profil
Belépés után meg kell adnod az adataidat. A piros csillaggal jelölt adatok kitöltése kötelező.
Kérjük, figyelj arra, hogy a nevedet helyesen add meg. A pontos kitöltés azért fontos, mert az
eredménylistákon, hivatalos dokumentumokon – pl. a sajtóban, diplomán - az általad megadott név
fog szerepelni.
A „nickname” megadása nem kötelező, de egyes versenyeinken ezt a nevet szerepeltetjük a
rajtszámon. A rajtszámra kerülő feliratot úgy tervezd meg, hogy az max. 16 karakter lehet: pl.
keresztnév vagy becenév. Ha nem adsz meg semmit, a keresztneved fogjuk használni.
A pólóméret megadásánál a következőket vedd figyelembe:
Az eXtremeMan Nagyatád egyéni versenyén a BIORACER technikai pólóit adjuk át.
A többi versenyünkön az Intersport technikai pólóit adjuk a célbaérkezőknek.
(Az eXtremeMan Nagyatád váltóversenyén a nevezési lapon külön elkérjük a pólóméretet.)
Ha valaki indul Nagyatádon egyéniben és más versenyünkön is, valamint a két pólóméret nem
egyezik, van lehetősége változtatni. A pólók kiosztásakor mindig az adott verseny utolsó módosítási
határidejének lezárulta utáni aktuális állapotot vesszük figyelembe.
A BIORACER technikai pólóinak mérettáblázatai (női és ffi külön):

A BSI azonosító megadása azért fontos, mert így a verseny sikeres teljesítését követően
automatikusan juthatsz hozzá a BSI által nyújtott kedvezményhez.
Kérjük, ha rendelkezel Ötpróba azonosítóval, itt add meg! Az Ötpróba program tagjaként pontokat
gyűjthetsz, melyeket sportfelszerelésekre válthatsz be. Az eXtremeMan sorozat állomásai közül a
nagyatádi verseny várhatóan egyéni vagy váltóban résztvevő sportolójaként szerezhetsz pontokat. Az
egyéni indulók 6 , a kétfős váltóban indulók 4-4, a háromfős váltók tagjai 3-3, a négy vagy több fős
váltóban indulók pedig 1-1 pontot kapnak.
Az Ötpróba programról itt olvashatsz bővebben: https://otprobatokioba.hu/#mi_az__tpr_ba_
Itt tudsz regisztrálni, ha még nem tetted meg: https://otprobatokioba.hu/register/
A licence (versenyengedély) megadása a nevezéskor nem kötelező.
DE:
A Magyar Triatlon Szövetség versenyein, így az eXtremeMan sorozat versenyein is feltétele az
indulásnak – egyéni versenyzők esetén.
Az éves versenyengedély kiváltásának menetéről az MTSZ honlapján tudtok tájékozódni.
A licensszel a versenyző egy egész éves balesetbiztosítást is kap, mely nemcsak a versenyeken,
hanem a felkészülés során, az edzések közben bekövetkező balesetek esetén is segítséget nyújt(hat).
Érvényes versenyengedéllyel egy kedvezményes árú sárga chip is megvásárolhatóvá válik.
A Magyar Triatlon Szövetség a verseny előtti utolsó, legfrissebb licenszállomány alapján dolgozik
majd a nevezési irodán, és ezt küldi meg az időmérő csapatnak az eredménylisták elkészítéséhez.
Kiemelten hívjuk fel a figyelmet a sárga ChampionChip használatának szabályaira.
Csak azok a versenyzők használhatják adott verseny során a saját sárga chipjüket,
akik annak kódját versenyenként külön-külön a megadott végső módosítási határidőig a Profiljukban
megadják ill. a chipjüket a verseny előtti rajtszámfelvételkor a nevezési irodára is elhozzák.
A többi versenyző fehér chippel indul, melynek bérleti díja 1.000 Ft és 1.000 Ft kauciót is kérünk.
A váltók minden esetben fehér chippel indulnak, a nevezési díj a bérleti díjat fedezi. Kauciót kérünk.
Fontos a Finisher kapcsolat beállítása, ha valaha célbaértél Nagyatádon egyéni versenyzőként. Ha a
Profilod összekötöd a korábbi eredményeiddel, a következő teljesítéseid automatikusan jóváíródnak,
így korrekt adatokat találsz és a kedvezmények is helyesen jelennek majd meg. Ha nem tudod
beállítani, mindenképp fordulj hozzánk nevezés előtt (extrememan@extrememan.hu)!
Számlázás: Minden nevezésről számlát állítunk ki. A NAV adatszolgáltatás 2021-es változásai miatt
meg kell adni a Számlajelleg részen, hogy magánszemély adataira vagy magyar adószámmal
rendelkező alany adataira állítsuk-e ki a számlát. A nevezéskor a rendszer a számlázási adatokból

emeli át a számla vevőjének adatait. Ha később módosulnak a számlázási adatok, a következő
nevezéskor már az új adatokat látja a rendszer. A nevezési űrlapon felülírhatók az adatok. Utólag nem
módosítjuk a kiállított számlákat! Kérjük, nevezés előtt ellenőrizzétek az adatok helyességét!
Ha az elmúlt évben úgy nyilatkoztál, hogy a nevezési díjad átteszed 2021-re, akkor a Profilod bal felső
sarkában találod meg ezt az összeget. A következő nevezéskor ez az összeg vagy ennek egy része
automatikusan levonódik a fizetendő összegből.
A Mentés gombbal tárolhatók a módosítások.
A Profilban megadott adataidat a későbbiek során is módosíthatod.
Így megváltoztathatod a rajtszámon megjelenő beceneved vagy év közben is megadhatod a chip
kódod.
Módosítási határidő: versenyenként eltérő!
Nevezés
Kérjük, fontold meg nevezés előtt, szeretnél-e klubtag lenni nálunk. Ahhoz, hogy a klubtagoknak
járó nevezési díj kedvezményt érvényesíthesd, rendezned kell pár egyszerű kattintással a
klubtagságod.
Kérjük, nevezés előtt alaposan olvasd át annak a versenynek a Versenykiírását, amelyikre nevezni
szeretnél! www.extrememan.hu
Ha már korábban regisztráltál, akkor idén a nevezési oldalra belépve először egy adategyeztetést
kérünk Tőled. A NAV adatszolgáltatás 2021-es változásai miatt meg kell adni a Számlajelleg részen,
hogy magánszemély adataira vagy magyar adószámmal rendelkező alany adataira állítsuk-e ki a
számlát. Kérjük, pontos adatokat adj meg, a számla kiállítása után nincs lehetőség módosításra.
Azt is ellenőrizd, be van-e állítva a Finisher kapcsolatod és helyesek-e az adatok. Csak így tudod
érvényesíteni a nevezési díj kedvezményeket. Nevezés után erre már nincs lehetőség.
A versenyek listájából kiválasztható, melyik versenyre szeretnél nevezést leadni.
2 fajta nevezési lapot különítünk el:
Egyéni:
Ebben az esetben a Profil tulajdonosaként csak Magad nevezed be a versenyre. Jellemzően azoknál
az egyéni versenyeinknél dolgozunk ezzel, ahol csak 16 évnél idősebb sportolók indulhatnak.
Csapat:
Ebben az esetben a Profil tulajdonosaként csapatkapitány vagy. Nevezheted 1. Magad, 2. egy
csapatot, 3. Magad és egyszerre másokat is vagy 4. csak másokat. Ide soroljuk a váltóversenyeket, a
Női futást, az eXtremeManó-t, de az eXtremeMan25.75 versenyt is, mivel ott 16 évnél fiatalabb
résztvevők is indulhatnak (ebben az esetben a csapatkapitány csak a szülő/gondviselő
hozzájárulásával és engedélyével adhatja át a 16 év alatti sportolók személyes adatait). Fontos, hogy
ebben az esetben, ha Te is indulni szeretnél a versenyen, a Versenyzők közt sorold fel Magad is –
akkor is így kell tenned, ha csak Magad nevezed.
Ha a Profilból automatikusan betöltődő adatok nem stimmelnek, akkor előbb lépj be a Profilodba és
módosítsd, csak ezután add le a nevezést. A Profilod a jobb felső sarokban található neved melletti
nyílra kattintva érheted el.

A nevezési lapok kitöltéséhez segítséget nyújt az egyes versenyek versenykiírása vagy versenyzői
információja, melyeket a www.extrememan.hu oldalon találsz.
A nevezési űrlap jobb felső sarkában részletes információval szolgálunk a nevezési díjról, az elérhető
kedvezményekről és a folyószámla egyenleg felhasználásról. Így alakul ki a fizetendő összeg. Ha
valamely kedvezményt nem találsz, akkor még fizetés előtt járj utána az okának. Utólag nem tudunk
módosítani.
A nevezési díjat csak bankkártyával lehet rendezni. A képernyő utasításait követve válik sikeressé a
nevezés.
Sikertelen nevezés esetén egyszerűen meg kell ismételni a nevezést. A korábbi sikertelen nevezéssel
nincs további teendő. (Sikertelen lesz a fizetés, ha a vissza gombra kattintunk, ha idő előtt becsukjuk
a böngészőt, ha nem megfelelő kártyával próbálunk fizetni vagy nincs elegendő fedezet a kártyán.)
A leadott nevezések a Nevezéseim részen érhetők el. A zöld szín jelzi a sikeres nevezéseket. A
nevezési listába csak ezek a nevezések kerülnek, a többivel nincs teendő.
Lemondás
A nevezések lemondásának határidejét, annak kezelési költségét az egyes versenyek versenykiírása
tartalmazza, illetve megtekinthetők a Nevezéseim részen is.
Változás az elmúlt évekhez képest, hogy lemondás esetén 2 lehetőség közül lehet választani. A már
megszokott módon visszakérhető a nevezési díj, újdonság viszont, hogy akár jóvá is írható a fiókban
és a következő nevezéskor felhasználható. Ez utóbbi esetben kedvezőbb a kezelési költség.
A lemondáshoz a Nevezéseim fülön a megfelelő versenyt kiválasztva a választott lemondási opció
gombra kell kattintani.
Csomag nevezés esetén csak a teljes csomag lemondására van lehetőség.

