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HAJDÚ KUPA 

Bocskaikert - Debrecen, 2023. március 18. 
Mezőnyverseny – Versenykiírás 

 

1. A verseny célja: 

A kerékpársport népszerűsítése, és minden korcsoport részére versenylehetőség 

biztosítása. 

 

2. A verseny rendezője: 

DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület 

Társrendező: Debreceni Sportcentrum K. N. Kft. 

 

3. Támogatók: 
 Magyar Kerékpáros Szövetség 

Debrecen MJV Önkormányzata 
Bocskaikert Önkormányzata 
 

4. A verseny indulói: 
Igazolt és szabadidős sportolók, a versenyszámoknál megadott kategóriákban. 
 

5. Verseny időpontja és helye: 

2023. március 18. (szombat) 13 óra a Debrecen-Bocskaikert mellett található 
354. sz. út 35. sz. főút és a 4. sz. főút közötti 11 km hosszú szakasza, mely 
teljesen lezárásra kerül mindennemű járműforgalom elől. A versenypálya teljes 
hossza 9,5 km (Rajt-cél a 354. sz. út 13,5 km-nél).  
 

6. Versenyközpont: 
 Debrecen mellett található 354. út 13,5 - 15 km szelvény között kijelölt szakasz, 
 TÉRKÉP LENT! 
 
 



DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület 

 

Adószám: 18514072-1-09 V.sz.: Tpk.60.091/2013/6. szám. Nyilv.sz: 4359 Bankszámlaszám: 10300002-10606836-49020014 

Levélcím: 4032 Debrecen, Fejedelem u. 22. Telefon: Nagy Zoltán, 30/198 77 33 Email: dksi.info@gmail.com 

 
7.  Nevezés: 

 CSAK e-mailben a nevezes.debrecen@gmail.com címen! 

2023. március 15. szerda éjfélig!  

Helyszíni nevezés nincs! Nevezési űrlap a függelékben. 

Nevezési díj: 4.000 Ft, melynek megfizetése feljogosít a  

                                 Főnix Kupán való indulásra is. Díjfizetés rajtszámátvételnél. 

 

8. Korcsoportok, futamok: 

Korcsoportok – maximális áttételek – fogszám (elöl x hátul): 

WU11                                       6,70 m                       50x16 

U11                                           6,70 m                       50x16 
WU13                                       6,70 m                       50x16 

             U13                               6,70 m                     50x16 

             WU15                            6,70 m                     50x16 

             U15                               6,70 m                     50x16 

             WU17                                       7,65 m                     50x14 

             U17                                7,65 m                     50x14 

             WU19                                      nincs korlátozás                                   

             U19                                 nincs korlátozás                         

 

Utánpótlás korú versenyzők számára csak korcsoportos maximális áttétel az 

engedélyezett. A zsűri futamok előtt, illetve a befutó után is bárkinél elrendelheti az 

áttétel és a kerékpár ellenőrzését! 

A váltó korlátozása, a fogaskerekek szigetelőszalagozása nem engedélyezett technikai 

megoldás! 

Nem megfelelő kerékpár, vagy áttétel használata a rajtengedély megtagadását vonja 

maga után. 

 

Mezőnyverseny, 2023. március 18. 13:00 óra 

 Rajt-cél: Debrecen mellett található 354. út 13,6 km szelvény,   

   Bocskaikert bekötőút (Teleki út) 

   GPS: 47.648981, 21.650191 

Útvonal: Bocskaikert – 354.sz. úton kijelölt fordítóig – Bocskaikert 

 

Távok, korosztályok: 

(Figyelem: besorolás mindig a betöltés éve szerint!) 

WU11, U11, WU13, U13, WU15, U15, WU17, U17, WU19, U19, (10 kategória) 
 

Egy mezőnyben több korcsoport indul, de külön értékeléssel.  

mailto:nevezes.debrecen@gmail.com
https://www.google.hu/maps/dir/Bocskaikert/47.6490384,21.6502122/@47.6462905,21.6509289,16z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x47476d42bed6516b:0x400c4290c1ed4d0!2m2!1d21.659878!2d47.6435949!1m0
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Időbeosztás: 
(A megadott rajtidőpontok tájékoztató jellegűek! A rajtidőpontokat a 
Szervezőbizottság és a Versenybíróság megváltoztathatja.) 

- 13:00 óra;  
10 km (1 fordító): WU11, U11, WU13 
(várható célba érkezés: 13:25 óra) 
 

- 13:10 óra; 
76 km (4 kör, 7 fordító; 3 sprinthajrá): U17, WU19, U19  
(várható célba érkezés: 15:05 óra) 
 

- 13:15 óra;  
38 km (2 kör, 3 fordító; 2 sprinthajrá): U15, WU17 
(várható célba érkezés: 14:25 óra) 
 

- 13:20 óra;  
19 km (1 fordító): U13, WU15 
(várható célba érkezés: 14:00 óra) 
 

 
 
Sprinthajrák: A 76 km távon indulók számára az első 3 körben sprinthajrára kerül sor, 
a kör 18.5 km-énél. Mindhárom hajrá győztese pénzjutalmat kap az alábbiak szerint: 
 
Eredményhirdetésnél minden hajrá 1. helyezettje kiszólításra kerül és a számukra 
felajánlott pénzdíjas boríték egyikét kihúzza. Ekkor derül ki, milyen összeget nyert! 
 
Felajánlott összegű borítékok mezőnyönként (a felsorolás sorrendje nem a hajrák 
sorrendjéhez való rendelést jelenti):  
76 km: 5 000 Ft; 10 000 Ft; 15 000 Ft; (hajrá a 18.5, 37.5 és az 56.5 km-nél) 
 

9. Technikai értekezlet: 

A verseny kezdete előtt 45 perccel a versenyközpontban, a csapatvezetők 

részvételével. 

 

10. Versenybíróság: Az MKSZ VK által delegált versenybíróság.    

 

11. Értékelés: 

A kategóriájában győz az a versenyző, aki az előírt távot legrövidebb idő alatt teljesíti.  

 

12. Díjazás:  Minden szakaszon, kategóriában I-III. helyezettek érem díjazás 

   Pénzdíjazás (sprinthajrák) a leírása szerint.  
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13. Díjkiosztók: a technikai értekezleten hirdetettnek megfelelően 

 

14. Általános versenyszabályok: 

 

• A versenyen a vonatkozó MKSZ és UCI szabályok az irányadóak. 

• Az utánpótlás korosztályoknál az áttétel megkötésre vonatkozó szabályok 

betartása kötelező. Az áttételeket a Versenybíróság a verseny előtt és végét 

követően ellenőrizheti, a vétkes versenyzők kizárásra kerülnek! 

• Kerék-, és gépcsere a verseny során csak az út jobb oldalán megengedett. 

Minden egyéb segítségadás tilos. Az esetleges bukás és géphiba miatt a 

mezőnyből kiállni kényszerülő versenyző felzárkózásához segítséget nem 

vehet igénybe! Stéherezés azonnali kizárást von maga után! 

• Frissítés nincs. 

• A versenyen minden versenyző saját felelősségére indul, a közlekedési 

szabályok betartása mellett. Követniük kell a rendőrség és a biztosítást végző 

szervek utasításait, lehetőség szerint az úttest bal oldalát szabadon hagyva 

kell haladniuk, hogy a versenyt kísérő gépjárművek elhaladását ne 

akadályozzák. 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 rajtszámokat, chipeket a 

versenyzők a versenyt követően kötelesek a rendezők számára 

sérülésmentesen leadni. Ettől eltekinteni a Főnix Kupa indulás esetén kell, 

mivel a másnapi versenyen indulásnál ugyan ezt a rajtszámot kell használni. A 

rajtszámot a mez zsebére rögzítve, jól láthatóan kell elhelyezni. 

• Az időmérő chip-et a nyeregcsőre, hátulra kell felerősíteni.  

• 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. Nem állhatnak gépjármű szélárnyékában vagy lökhetik el magukat 

arról, nem húzathatják magukat vele! 

• A csapatvezetők képviselik csapatuk tagjait is, felelősek azok cselekedeteiért 

technikai szempontból és a szabályokat illetően. Együttműködnek  

a Szervezőkkel és a Versenybírósággal, hogy biztosítható legyen a verseny 

zökkenőmentes lebonyolítása! 
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• A versenyen indulni csak műszakilag felkészített, sérülésmentes, tiszta állapotú 

kerékpárral lehet. Könyöklő használata tilos! A szabály ellen vétő versenyzőket a 

rendezőség kizárja a versenyből. 

• Kísérésre vonatkozó szabályok: 

A mezőnyök kísérése, csapat szinten korlátozva lesz. Tájékoztatás a technikai 

értekezleten! 

• Autóval kísérni csak érvényes licenccel lehetséges! 

• A kísérőautók a zsűri autója mögött haladhatnak! 

• 165 cm-nél magasabb kocsik, függetlenül a kapott sorszámtól, a kocsisor végére 

kell, hogy besoroljanak! 

 

A verseny lebonyolításával kapcsolatosan a változtatás jogát fenntartjuk! 

 

15. 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 

16. Térképek: LÁSD A FÜGGELÉKET! 

17. További információ: 

Nagy Zoltán, 30/198 77 33                               

 

Minden indulónak eredményes versenyzést kívánunk! 

 

Debrecen, 2023. február 1. 

 A verseny Szervezőbizottsága 
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FÜGGELÉK 

 

Nevezési lap 

        
Mely versenyeken indul? (x-et 

tegyen a mezőbe) 

név 
születési 
dátum egyesület 

kategória 
(U11-U19) Diákolimpia 

Hajdú 
Kupa 

Főnix 
Kupa 
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A verseny helyszíne: 

(FONTOS: 7:00 óra után a 35-ös út felől le lesz zárva a 354-es út, behajtani csak a 4-es 

és a 354-es főút csomópontja felől lehetséges! ) 

Parkolás a térképen jelzett területen. 

 

 


