
 

 

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny 

Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága 

 

Versenykiírás: 

1. A verseny jellege: nyílt nemzetközi kerékpárverseny 

2. A verseny célja: Magyarország Kerékpáros Szakági Szövetség (MKSZSZ)- versenyrendszerén belül – 

Magyarország Hegyi Bajnoka (Felnőtt Férfi- Felnőtt Nő – U23 Férfi – Ifi Fiú-Serdülő Fiú– Haladó Fiú– 

Ifi Lány- Serdülő Lány) címek eldöntése. Pontok szerzése a Tour de Pécs Kerékpárverseny 

sorozatában, a Grawe Nagydíj Szakaszon. Az igazolt női és férfiversenyzők részére kiírt 

mezőnyverseny helyezési sorrendjének eldöntése, a verseny nyílt, minden leigazolt versenyző 

számára, akit egyesülete szabályosan benevez és 6 hónapnál nem régebbi orvosi igazolással 

rendelkezik. Az OB-n a magyar versenyzők közül csak az vehet részt, akinek a nemzeti szövetség 

által kiadott 2015. évre vonatkozó Magyarországon rendezendő kerékpárversenyre érvényes 

engedélye (lincence) van és azt a helyszínen bemutatja. A Grawe Nagydíjra a Tour de Pécs szabályai 

szerint benevezett. 

Az OB-n csak a magyar versenyzők kerülnek értékelésre. 

3. Versenyrendezője: MECSEK MARATON sport egyesület az egyesület az MKSZSZ tagja. 

4. A verseny központja: Üszögpuszta (Pécs), Kastély út 2. Grawe Biztosító 

5. A verseny időpontja: 2015. április 11. (szombat) 

6. Nevezés módja: emailben: hegyiob@gmail.com az 1. számú melléklet szerint. 

7. Nevezési határidő: 2015. április 8. (A Hegyi OB-n indulók részére,a rajtszámok kiosztása a verseny 

napján a helyszínen 9 és 10 óra között. )A Tour de Pécs Grawe Nagydíján indulók helyszíni nevezése 

a verseny napján 9:30 és 10:30 óra között. 

Technikai értekezlet verseny napján 10:15 órakor (OB indulok részére) 

8. Nevezési díj: 3000 Ft/fő 

Az OB versenyre, csak azon magyar versenyzők nevezhetnek, akiknek az egyesülete befizette az 

éves MKSZSZ tagdíjat. A nevezési díjak befizetése a helyszínen történik. 
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9. Korcsoportok:  

 

Hegyi Bajnokság Születési év Grawe Nagydíj Születési év 

Felnőtt Férfi Elite 1975-1995 

 

Felnőtt Férfi Elite 

 

1975-1985 

 

Master I. 

 

1985-1995 

Férfi U23 1993-1996 

Felnőtt Férfi Hobbi 

Rendőrök 

1975-1995 

Ifi Fiú U19 1997-1998 Ifi Fiú U19 1997-1998 

Serdülő Fiú U17 1999-2000 Serdülő Fiú U17 1999-2000 

Haladó Fiú U15 2001-2002   



Felnőtt Nő WU 

Elite 
1997 előtt született 

Felnőtt Nő WU 

Elite 
1997 előtt született 

Ifi Lány WU 19 1997-1998 Senior I. 1964-1974 

Serdülő Lány  

WU 17 
1999-2000 Senior II. 

1963 és előtt 

született 

 

A Magyar Rendőrök Bajnoksága is megrendezésre kerül, indulásuk a hobbi kategóriával együtt, 

értékelésük, viszont külön történik.  Nevezéskor kérem megjelölni, hogy a rendőröknek 

szervezett bajnokságban indulnak. 

 

10. Indulási sorrend:  

 

11:00-kor: Serdülő Fiúk, (Pécs-Árpádtető-Lapis) 15,5 km 

11:05-kor: Senior I, Senior II (Pécs-Árpádtető-Lapis) 15,5 km 

11:10-kor: Ifi Lányok, Serdülő Lány (Pécs-Árpádtető-Lapis) 15,5 km 

11:15-kor: Haladó Fiúk (Pécs-Árpádtető-Lapis) 15,5 km 

12:00-kor: Felnőtt Férfi Elit, Férfi U23 (Pécs- Pécs Somogy - Árpádtető - Lapis) 22,2 km 

12:05-kor: Felnőtt Nők, Ifi U19 (Pécs- Pécs Somogy –Árpádtető - Lapis) 22,2 km 

12:10-kor: Hobbi Férfiak, Rendőrök (Pécs- Pécs Somogy –Árpádtető - Lapis) 22,2 km 



11. Díjazás:  

Magyarország Hegyi Bajnokságán az első három helyezett minden korcsoportban érem díjazásban 

részesül. Minden korcsoportos bajnok serleget kap. Mivel a versenyen más nemzet versenyzői is 

rajthoz állnak, ezért a Tour de Pécs-en indulók, a Grawe Nagydíj kategóriáiban külön érem és 

serlegdíjazásban részesülnek. Így elképzelhető, hogy egy versenyző dupla díjazásban részesül. 

12. Versenybíróság: a versenybíróságot a rendező szerv kéri fel, az MKSZSZ jóváhagyásával. 

13. Költségek: A verseny költségeit a szervezők, a résztvevők költségeit a nevező sportegyesület fizeti. 

14. Tájékoztatás:  

- rajtszámok: a versenyzők kötelesek a szervezők által Tour de Pécs 2015. évben kiadott, illetve a 

napján kapott rajtszámokat viselni. 

- kerék és gép csere az út menet szerinti jobb oldalán, az UCI szabályai szerint megengedett.  

- esetleges bukás, géphiba esetén a versenybíróság új rajtot nem engedélyez. 

- zárt, kemény héjú kerékpáros fejvédő használata kötelező.  

- a verseny lebonyolítása az MKSZ szabályai szerint történik. 

- a versenyen mindenki saját felelősségére indul, balesetért és az abból adódó kárókért, a 

rendezőség nem vállal felelősséget. 

- a helyszínen orvosi ügyelet biztosítva lesz. 

- minden résztvevő a jelentkezési lap aláírásával hozzájárul, hogy versenyről készült film – és kép 

anyagokban, valamint azok reklám célú felhasználásában szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást 

nem kérhet. 

15. Doppingkontroll: 

A verseny után,a versenybíróság döntése értelmében a dopping ellenőrzésre kijelölt versenyzők 

kötelesek megjelenni a vizsgálaton. 

16. Óvás 

Óvás nincs. A verseny befejezése után 30 percig fogad el a versenybíróság írásbeli észrevételt, 

melyet a helyszínen tárgyal és hirdeti ki az eredményt. 

17. Kapcsolat: 

Email: hegyiob@gmail.com 

Tel.: +36302645860 

Versenyigazgató: Herke Szabolcs 

 

 

 

Minden résztvevőnek eredményes versenyzést és sportszerű küzdelmet kívánunk! 
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I. Hegyi Bajnokság útvonala 15,5 km 



 

II. Hegyi Bajnokság útvonala 22,2 km 

 

 


