
KÖNIG TRADE 24. BALMAZ NAGYDÍJ 
KERÉKPÁRVERSENY  
 
20 KM-ES EGYÉNI ÉS PÁROS IDÕFUTAMVERSENY 
BALMAZÚJVÁROS, 2015. MÁJUS 1. (péntek) 10.00 
ÓRA 

 
Rendezõ: Finish Line Sportiroda  
Helyszín: Balmazújváros, Kamilla Gyógyfürdõ (versenyközpont)  
Kizárólag elõnevezés lehetséges, az Interneten elõzetesen is elérhetõ 
rajtlista érdekében!  
Regisztráció és rajtszám felvétel 08.00-09.00 között! 
Rajt és cél: a városi majálisi rendezvények miatt késõbb lesz kijelölve! 
(Balmazújváros, Hajdúnánási úti VRG-COOL kamionparkoló)  
Az útvonal-változtatás jogát fenntartjuk! 
 
A verseny egyenkénti indításos egyéni és páros verseny.  
A kettes csapatok összeállíthatók „ad-hoc” alapon, de az amatõr 
kategóriában a 2015. évi MKSZ elit-licensz-szel rendelkezõk nem 
indulhatnak. 
 

Korcsoportok és versenytávok: 20 km-es egyéni 
verseny 

 
1. „Elit”: az MKSZ regisztrált azon szakosztályok versenyzõi, akik érvényes 
versenyengedéllyel és orvosi igazolással rendelkeznek. 
2. „Amatõrök” (MKSZ 2015. évi elit versenyengedéllyel nem rendelkezõk) 
3. Masters: 40 év fölött (Mindkét versenyzõ legalább 40 éves kell legyen! A 
betöltés éve 2015 számít!) 
4. MTB kategória (nyílt verseny minden korosztálynak)  
5. „Former cyclist” (egyéni meghívás alapján, a meghívás jogát a sportiroda 
fenntartja) 
6. V.I.P. kategória (szponzorok és meghívott versenyzõk) 
 

Páros verseny (20 km) 

 
Elit: 2015. évi MKSZ elit-versenyengedéllyel rendelkezõk. 
Amatõrök: mindazok, akik nem rendelkeznek 2015. évi MKSZ elit-
versenyengedéllyel. 
Masters: mindkét versenyzõ legalább 40-40 éves kell legyen (a betöltés éve 
- 2015 - számít!) 
MTB kategória (nyílt verseny minden korosztálynak) 



 
A 14 év alatti és 60 év fölötti korosztálynak, elegendõ számú nevezõ esetén 
a versenytáv: 10 km. Ebben a versenyszámban a kettes csapatoknál az 
összéletkor nem haladhatja meg a 28 évet, 60 év fölöttieknél pedig el kell 
érje a 120 évet! De a párosban mindkét versenyzõnek 14 év alattinak vagy 
60 év fölöttinek kell lennie. Egyéb kikötés - elit vagy amatõr - nincs!  
A mountain bike kategóriában MTB kerékpárral lehet nevezni, 
gumiabroncsra vonatkozó kikötés van, 
kizárólag terepre alkalmas legalább 19,0-es méretû „bütykös” abronccsal 
lehet indulni!  
 

Elõnevezési díj: 2000 Ft/ egyéni versenyzõ, 4000 Ft/2 
fõs csapat. 
Kizárólag elõnevezés! 
Fizetés a helyszínen: 2000 Ft./fõ, 4000 Ft./kettes 
csapat. 
Elõnevezni 2015. április 29-én 24.00-ig óráig  
Elõnevezés: E-mailben, ugyvezeto@finishline.hu 
 

Díjazás:  
 
A gyõzteseknek serleg, a helyezetteknek érem + a Finish Line Sportiroda,  
a König Trade és a Csapesz kerékpárbolt tiszteletdíjai. 
 

Díjátadás:  
 
A Kamilla Gyógyfürdõ elõtt kb. 12:30 - 13.00 (szabadtéri színpad)  
Lebonyolítás rendje (indítás): egyéni versenyzõk: 1-1 perc. 
Férfi csapatok 2-2 perc, nõi csapatok 2-2 perc 
A verseny nem lezárt útvonalon, hanem a forgalom megtartása mellett kerül 
lebonyolításra. 
A jármûforgalmat a Rendõrség sajátos rendõri eszközeivel korlátozza, a 
Polgárõrség bevonásával. 
A versenyen zárt fejvédõ használata kötelezõ!  
Kísérés:  
A kettes csapatok szgk.-val kísérhetõk, a VB. elnökének és a 
versenyigazgató tudtával és engedélyével!  
Kerék és gépcsere a verseny során megengedett. 
A versenyzõk kötelesek a U.C.I. az MKSZ és a KRESZ szabályait betartani. 
Anyagi kárért a rendezõ anyagi felelõsséget nem vállal, kártérítésre nem 
kötelezhetõ. 
A versenyen mindenki saját felelõsségére indul. 



 

Mentõállomások és kórházak listája, telefonszámok: 

 
104-es és 112-es segélyhívó, Debrecen 411-330, 414-107, 414-563 
Kenézy Gyula Kórház: Db., Bartók Béla út 2-26. Tel: 52/511-777 
DEOEC KLINIKA, Debrecen, Nagyerdei krt.: 52/411-600 
 

Információ: Finish Line Sportiroda ügyvezetõje 
Telefon: (20) 553 1321 
E-mail: ugyvezeto@finishline.hu  
Internet: www.finishline.hu 
 
E-mail: 

 

 
Internet: www.finishline.hu 
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