
Versenykiírás 

 

III. Kecskeméti kétkarikás pénzdíjas sprintverseny és páros üldözőverseny 

 

Kecskemét belváros, 2017.09.16. szombat 

 

 mottó: Csak egy maradhat, maximum kettő! 

 

1. A verseny célja: a kerékpár népszerűsítése, mint közlekedési és mint 

sporteszköz, eközben megkeressük Magyarország legjobb sprinterét és leggyorsabb 

párosát 2017-ben is! 

2. A verseny rendezői: Kecskemét MJV és a Kecskeméti Első Sor SE  

3.Támogatók: Kecskemét MJV és Veloroom kerékpárbolt (Kecskemét, Petőfi. S u 

11.) 

4. A verseny helyszíne útvonal: Kecskemét belváros, Batthyány utca (rendőrségi 

körforgalomtól a Szentháromság-szoborig) 2016.09.16. 10-16 óráig, teljesen lezárt 

útszakaszon. Versenyközpont: Batthyány utca 1. ez egyben a rajt/cél terület is. 

5. A verseny ideje: 2017.09.16. szombat 1 km hosszú, forgalom előtt lezárt, 

aszfaltozott útszakasz 4 illetve 8 fordítóval 

6. A verseny indulói: Igazolt és szabadidős sportolók; nyílt verseny.   

7. Útvonal: 1 km hosszú, forgalomtól lezárt, ovális alakú, aszfaltozott útszakasz 4 

illetve 8 fordítóval 

8. Távok, korosztályok:  

 1. kategória sprintverseny: 2 kör, amatőr férfi, igazolt U17  

 2. kategória sprintverseny: 2 kör, igazolt U19, igazolt U23, Elit 

 3. kategória páros üldözőverseny: 4 kör, igazolt és szabadidős sportolók 

(vegyes páros is lehet!), a páros életkorának összege legfeljebb 50 év  

 4. kategória páros üldözőverseny: 4 kör, igazolt és szabadidős sportolók 

(vegyes páros is lehet!), a páros életkorának összege több 50 év  



 

9. Nevezés: a verseny jellege miatt csak előnevezés lehetséges, előnevezni 

2017.09.14. 24 óráig lehet. 

A nevezési díj 2000 forint a sprintversenyre, és 2000 forint/ páros a páros üldözéses 

versenyen. 

A nevezés csak nevezési díj megfizetésével együtt érvényes!!! A nevezési díjat a 

lenti bankszámára kell elutalni 2017.09.14. 24 óráig! 

ONLINE nevezés: http://nevezes.elsosor.com/ 

Kecskeméti Első Sor Sportegyesület 

Bankszámlaszám: 10401165-50526775-57661002  

 

10. Technikai értekezlet:  

A versenyközpontban, 10:00 órától a csapatvezetők kötelező részvételével.   

11. Versenybíróság: Az MKSZ VK által delegált versenybíróság.   

12. Értékelés: a futamokat sorsolással alakítjuk ki, a verseny egyenes kieséses 

rendszerben zajlik, ahol futamonként négy versenyző indul egyszerre, és egy 

sprinten döntik el továbbjutás sorsát. Minden körből az első két versenyző jut tovább. 

 A páros versenyben az a páros jut tovább, amelyik gyorsabban teljesíti a kijelölt 

távot. 

13. Díjazása:  

1. kategória döntősei érem és a beérkezés sorrendjében 15-10-5 és 3 ezer forint 

pénzjutalomban részesülnek 

2. kategória döntősei érem és a beérkezés sorrendjében 30-15-10 és 5 ezer forint 

pénzjutalomban részesülnek 

A páros üldözőverseny első három párosa érem és tárgyjutalomban részesülnek.  

 

14. Általános versenyszabályok 

 A versenyen a vonatkozó MKSZ és UCI szabályok az irányadóak. 

 Áttételmegkötés nincs 

 A versenyen minden versenyző saját felelősségére indul, a közlekedési 

szabályok betartása mellett. Követniük kell a rendőrség és a biztosítást 

http://nevezes.elsosor.com/


végző szervek utasításait. Esetleges balesetért, vagy kárért a rendező 

semmilyen felelősséget nem vállal és azért kártérítésre nem kötelezhető! 

  A versenyzők a rendező által kibocsátott rajtszámokat kötelesek viselni; a 

kiadott rajtszámokat behajtani, levágni, megcsonkítani, eltakarni tilos! A 

rajtszámokat a mez hátsó zsebére az előírások szerint kell rögzíteni.  

 A versenyzőknek a bukósisak viselése kötelező! Esőkabát vagy más 

hasonló ruhadarab viselése abban az esetben lehetséges, ha átlátszó 

anyagból készült, és biztosítja a rajtszámok tiszta láthatóságát.  

  A csapatok tagjai csak egymás között cserélhetnek felszerelést, ételt és 

italt. A versenyzők nem húzhatják vagy lökhetik meg egymást vagy egy 

másik versenyzőt. Nem állhatnak gépjármű szélárnyékában vagy lökhetik el 

magukat arról, nem húzathatják magukat vele!  

 A csapatvezetők képviselik csapatuk tagjait is, és felelősek azok 

cselekedeteiért technikai szempontból és a szabályok betartását illetően. 

Együtt kell működniük a Szervezőkkel és a Versenybírósággal, hogy 

biztosítható legyen a verseny zökkenőmentes lebonyolítása!  

 A versenyen indulni csak műszakilag felkészített, sérülésmentes, tiszta 

állapotú kerékpárral lehet. Könyöklő használata a mezőnyversenyen tilos! A 

szabály ellen vétő versenyzők kizárásra kerülnek.  

 Kevés induló esetén a rendezőség a kategóriákat összevonhatja! 

 

A Versenybíróság és a Szervezők fenntartják a jogot a szabályok, illetve a kiírás 

megváltoztatására!  

 

15. Mentőállomások, kórházak listája:  

 

  104; 6000 Kecskemét, Nyíri út 38, telefon:  76) 516 700 

További információ:  

  Sáfár Tamás, versenyigazgató 06 30/3139957  

 

Minden indulónak eredményes versenyzést kívánunk!  
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