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Felnőtt, Utánpótlás 

Hegyi Országúti OB 

2018. szeptember 22., Orfű - Pécs 

Versenykiírás 

A felnőtt-férfi, a felnőtt-női, az utánpótlás férfi és az utánpótlás női korcsoportok számára kiírt 

hegyi országúti országos bajnokságot 2018. szeptember 22-én, szombaton rendezi a Magyar 

Kerékpáros Szövetség (MKSZ) és a Zengő SE. 

1. A verseny fő támogatói 

• Magyar Kerékpáros Szövetség 

• Grawe Életbiztosító Zrt. 

• Tv-torony kilátó étterem 

 

2. A verseny rendezője 

Zengő Sportegyesület MKSZ országúti szakága 

Társrendezői: 
• Baranya Megyei Polgárőr Szövetség 

• Fotoplus 

 

 

 

3. A verseny célja 

A Magyar Ország felnőtt és utánpótlás korú versenyzők részére kiírt egynapos egyéni hegyi országúti 

magyar bajnoki verseny helyezési sorrendjeinek eldöntése. 

A versenyen minden Magyarországon leigazolt versenyző indulhat, akit egyesülete szabályosan 

benevez, és 12 hónapnál (utánpótlás esetében 6 hónapnál) nem régebbi orvosi igazolással 

rendelkezik. A versenyen a versenyzők közül csak az vehet részt, aki a Szövetség által kiadott,  

2018-as évre vonatkozó, Magyarországon rendezendő kerékpárversenyekre érvényes engedéllyel 

rendelkezik, és azt a helyszínen bemutatja. 

Licencszel nem rendelkező versenyzők nem indulhatnak! 
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4. A verseny központja 

Orfű C szektor Horgász büfé 

5. A verseny időpontja 

2018. szeptember 22. (szombat) 

6. Nevezés módja 

Előnevezés: itt 

 

 

7. Nevezési határidő 

2018. szeptember 14. péntek 24.00 óráig 

A rajtlista megtekinthető a www.tourdepecs.hu honlapon. 

8. Nevezési díj 

Nevezési díj nincs 

 

Az igazolt futamokon csak azon magyar versenyzők nevezhetnek, akiknek az egyesülete befizette az 

éves szövetségi tagdíjat. 

Helyszínen való nevezést nem fogadunk el! 

9. Korcsoportok 

• Felnőtt Férfi Elite  1978-1995 

• Férfi U23  1996-1999 

• Ifi Fiú U19  2000-2001 

• Serdülő Fiú U17  2002-2003 

• Haladó Fiú U15  2004-2005 

• Felnőtt Nő WU Elite  2000 előtt született 

• Ifi Lány WU 19  2000-2001 

• Serdülő Lány WU 17  2002-2003 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEyN9EfksQc5Ukimyp4jLrc3T9tcEA0Aj_vPvuFb-gNmPvKg/formResponse
http://www.tourdepecs.hu/
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10. Értékelés 

A verseny győztese az a versenyző, aki a szabályok betartásával a legrövidebb idő alatt teljesíti a 

távot. A versenyben minden korcsoport külön kerül értékelésre. 

11. Díjazás 

A verseny 1-3. helyezettjei minden korcsoportban éremdíjazásban részesülnek, továbbá az Elit, az 

U23, az U19, a WElit és a WU19 korcsoportokban az első helyezettek magyar bajnoki mezt kapnak. 

Az WElit és Elit férfi első helyezett a Grawe Életbiztosító külön díjaiban részesülnek. 
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12. Utánpótlás korcsoportok – maximális áttételek: 

Haladó fiú U15  6,14 m 

Serdülő női WU17  6,94 m 

Serdülő fiú U17  6,94 m 

Ifi nő WU19  7,93 m 

Ifi férfi U19  7,93 m 

13.Indulási sorrend:  

11:00-kor: Felnőtt Nők, U19 fiúk (Orfű – Remeterét-Lapis-Mandulás-Tv-torony) 17,7 km 

11:05-kor: Serdülő Fiúk, Haladó Fiúk (Orfű – Remeterét-Lapis-Mandulás-Tv-torony) 17,7 km 

11:10-kor: Ifi Lányok, Serdülő Lányok (Orfű – Remeterét-Lapis-Mandulás-Tv-torony) 17,7 km 

12:00-kor: Felnőtt Férfiak Elit, Férfiak U23 (Orfű – Abaliget-Remeterét-Lapis-Mandulás-Tv-

torony) 22,2 km 

 

 

14. A versenybíróság 

A versenybíróságot a rendező szerv kéri fel, és az MKSZ VK hagyja jóvá. 

15. Költségek: A verseny költségeit a szervezők, a résztvevők költségeit a nevezők, ill. a nevező 

sportegyesület fizeti. 

 

16. Tájékoztatás:  

• rajtszámok: a versenyzők kötelesek a szervezők által kiadott, illetve a napján kapott 

rajtszámokat viselni 

• kerék- és gépcsere 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 
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• a verseny lebonyolítása az MKSZ szabályai szerint történik 

• a versenyen mindenki saját felelősségére indul, balesetért és az abból adódó károkért 

a rendezőség nem vállal felelősséget 

• a helyszínen orvosi ügyelet biztosítva lesz 

• minden résztvevő a jelentkezési lap aláírásával hozzájárul, hogy versenyről készült 

film– és képanyagokban, valamint azok reklám célú felhasználásában szerepelhet, és 

ezért ellenszolgáltatást nem kérhet 

• előre nem látható körülmények miatt a rendezőség fenntartja a változtatás jogát 

(útvonal, indulási sorrend, csoportok összevonása, stb.)  

17. Doppingkontroll: 

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

versenyzők kötelesek megjelenni a vizsgálaton. 

18. Óvás 

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

észrevételt, melyet a helyszínen tárgyal és hirdeti ki az eredményt. 

19. Kapcsolat: 

Email: hegyibajnoksag@gmail.com 

Tel.: +36302645860 

Versenyigazgató: Herke Szabolcs 

A verseny végén a Kilátó étterem egy tál meleg étellel várja a célba érkező versenyzőket! 

Minden résztvevőnek eredményes versenyzést és sportszerű küzdelmet kívánunk! 

 

 

mailto:hegyibajnoksag@gmail.com
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I. Hegyi Bajnokság útvonala 17,7 km 
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II. Hegyi Bajnokság útvonala 22,2 km 


