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FŐNIX KUPA
Debrecen, 2022. április 23.
Kritérium verseny – Versenykiírás

1. A verseny fővédnöke:
dr. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere
2. A verseny célja:
A kerékpársport népszerűsítése, és minden korcsoport részére versenylehetőség
biztosítása.
3. A verseny rendező:
DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifj. Egyesület
Társrendező: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Támogatók:
Debrecen MJV Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya,
Kontent Kft, SWEET-LINE ’98 Kft
5.

Időpont:
Helyszín:

2022. április 23. 10:00 órakor
Debrecen – Pallag, VeloPark; GPS: 47.591163, 21.653303

A helyszín a 4-es sz. főúton Debrecen felől a pallagi elágazás felé haladva az elágazás
előtt balra található lehajtón közelíthető meg! Helyszínrajzot lásd a kiírás végén!
6. A verseny indulói:
Igazolt és szabadidős sportolók (licence nem kötelező; az amatőr futamokon licences
versenyzők is indulhatnak). Up. számára az áttétel szabályok betartása kötelező!
7. Távok, rajtidők, korosztályok (1 kör – 800 m)
U11, U13, WU13, WU15 (10:00)
9 kör: 7,2 km, hajrá (3 körönként)
U15, WU17, (10:30)
15 kör: 12 km, 5 hajrá (3 körönként)
U17, WU19, WELIT (11:10)
24 kör: 19,2 km, 8 hajrá (3 körönként)
Amatőr 50+ futama (12:00)
15 kör: 12 km, 5 hajrá (3 körönként)
U19, Amatőr 19-49 (12:40)
30 kör: 24 km, 10 hajrá (3 körönként)
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Az időpontok csak irányadóak, a rajtoltatások folyamatosan fognak történni. A rajt
lekésése nem róható fel a szervezőnek.
Nagyobb létszámú nevezések esetén a mezőnyök további bontása lehetséges.
Utánpótlás korosztályoknál az áttételekre vonatkozó megkötések betartása kötelező!
A versenybíróság az áttételeket a futamok előtt és után is ellenőrizheti, a vétkes
versenyzőket kizárja.
8. Nevezés:
Emailben a nevezes.debrecen@gmail.com címen!
2022. április 20. szerda éjfélig!
Regisztrációs díj 1000 Ft, mely rajtszámátvételnél fizetendő.
Helyszíni nevezés nincs! Nevezési űrlap a függelékben.
9. Versenybíróság:

Az MKSZ VK által delegált versenybíróság

10. Értékelés, díjazás:

Kritérium versenyen győz az a versenyző, aki a részhajrákon a
legtöbb pontot gyűjti.
(5-3-2-1; körelőny +20 pont; körhátrány -20 pont).
Pont egyenlőség esetén a végső befutási sorrend a döntő.
A kategóriák I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
A Főnix Kupát azon egyesület nyeri, melynek versenyzői a
kategóriákban elért 1-6. helyezésük szerint kapott pontok
(7-5-4-3-2-1) összesítése alapján a legtöbb pontot gyűjtik.

11. Általános versenyszabályok:
• A versenyzők kötelesek egyesületi mezben indulni, válogatott mez viselése
nem engedélyezett!
• A pályán csak egy irányban lehet közlekedni!
• A két körrel lekörözött versenyzők kötelesek a pályát elhagyni!
• Kerék-, és gépcsere a verseny során csak az út jobb oldalán, a kijelölt
depóban megengedett. Minden egyéb segítségadás tilos. A műszaki hiba
miatt megállni kényszerült versenyző 2 körön belül visszaállhat az eredeti
pozíciójába. A visszaállást követően a versenyző nem vehet részt a
következő részhajrában.
• Frissítés nem megengedett.
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A versenyen minden versenyző saját felelősségére indul, a közlekedési
szabályok betartása mellett. Követniük kell a biztosítást végző szervezők
utasításait. Esetleges balesetért vagy kárért a rendező semmilyen
felelősséget nem vállal és azért kártérítésre nem kötelezhető!
A versenyzők a rendező által kibocsátott rajtszámot kötelesek viselni, a kiadott
rajtszámot behajtani, levágni, megcsonkítani tilos! A rajtszámot a mez zsebére
rögzítve jól láthatóan kell elhelyezni.
A versenyzőknek a bukósisak viselése kötelező! Esőkabát vagy más hasonló
ruhadarab viselése abban az esetben lehetséges, ha átlátszó anyagból készült,
hogy biztosítsa 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.
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 tilos! A szabály ellen vétő
versenyzőket a rendezőség kizárja a versenyből.
A Versenybíróság és a Szervezők fenntartják a jogot a szabályok
megváltoztatására speciális körülmények esetén.

12. Mentőállomások, kórházak listája:
104; Debrecen 411-330, 414-107, 414-563
Kenézy Gyula Kórház: Db., Bartók Béla út 2-26. Tel: 52/511-777
KLINIKA: 52/411-600
13. További információ:
Nagy Zoltán, 30/198 77 33
Minden indulónak eredményes versenyzést kívánunk!

Debrecen, 2022. február 10.

A verseny szervezőbizottsága
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FÜGGELÉK
Helyszínrajz:

A helyszín a 4-es sz. főúton Debrecen felől a pallagi elágazás felé haladva az elágazás előtt
balra található lehajtón közelíthető meg, a fentiek szerint. (A lehajtó a faiskola és a Colas
telep közötti szakaszon található.)

Nevezési űrlap (ilyen táblázatban kérjük elküldeni a nevezéseket):
Név

Születési év

Egyesület / Város

Kategória

1.
2.
…

A számlaigényt pontos adatok megadásával, a nevezés leadásakor kérjük jelezni!

