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

HAJDÚ-FŐNIX KUPA
Debrecen, 2019. június 8-9.
MÓDOSÍTOTT VERSENYKIÍRÁS
1. A verseny védnökei:
dr. Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere
Bajusz Istvánné, Nagyhegyes polgármestere
dr. Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke
2. A verseny célja:
A kerékpársport népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása elsősorban az
utánpótlás korcsoportos versenyzők számára, valamint (a mezőnyversenyben) Open
és Master kategóriákban.
3. A verseny rendezője:
DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület
4. A verseny támogatói:
Debrecen MJV Polgármesteri Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Nagyhegyes Polgármesteri Hivatala
Kontent Kft
Systematica Kft
Regina Kerékpárbolt
SWEET-LINE ’98 Kft
Debreceni Polgárőr Egyesület
5. Időpontok: (mindkét verseny helyszíne NAGYHEGYES, GPS 47.539352, 21.344958)
I. Főnix Kupa - Kométa Kritérium Liga futam, kritérium verseny
2019. június 8. szombat, délután 15 órakor
II. Hajdú Kupa mezőnyverseny 2019. június 9. vasárnap, 10:55 órától
6. Korosztályok, kategóriák:
I. kritérium versenyen: valamennyi utánpótlás korosztály U13-tól U19-ig
(WU13, U13, WU15, U15, WU17, U17, WU19, U19)
II. mezőnyversenyen: fentiek mellett Open, Master2 és Master3
(Open: igazolt/amatőr 19-39 közötti férfi és nő, M2: 40 évtől, M3: 50 évtől)
(Figyelem: besorolás mindig a betöltés éve szerint történik!)
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I.

Kritérium verseny: Főnix Kupa - Kométa Kritérium Liga futam
I.1. Távok, rajtidők, korosztályok (1 kör – 940 m):
WU13
(14:45) 6 kör: 5,64 km, 3 hajrá (2 körönként)
U13, WU15
(15:00)
10 kör: 9,4 km, 5 hajrá (2 körönként)
U15, WU17, WU19 (15:30)
15 kör: 14,1 km, 5 hajrá (3 körönként)
U17
(16:10)
24 kör: 22,56 km, 6 hajrá (4 körönként)
U19
(17:00)
28 kör: 26,32 km, 7 hajrá (4 körönként)
Az időpontok csak irányadók, a rajtoltatások folyamatosan fognak történni. A rajt
lekésése nem róható fel a szervezőnek.
I.2. A verseny helyszíne, útvonala:
Versenyközpont: Nagyhegyes, Kossuth utcai Sporttelep (47.539430, 21.345215) VK
Útvonal: Kossuth – József Attila – Bocskai – Csokonai utcákon (1 kör – 940 m)
Parkolni a Jókai utcán lehet, a sportpálya tribünje mögötti területen, illetve CSAK a
szombati napon a Kossuth utcától délre eső utcákon (Zalka, Béke, Kiserdő utcák).
Vasárnap csak a Kossuth utcától északra lehetséges!!!
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I.3. Technikai értekezlet, versenybíróság:
A bírói döntésekben felelős az MKSZ VT által delegált versenybíróság.
Technikai értekezlet a versenyközpontban 45 perccel a verseny kezdete előtt.

I.4. Értékelés, díjazás:
Kritérium versenyen győz az a versenyző, aki a részhajrákon a legtöbb pontot gyűjti
(5-3-2-1; utolsó kör dupla pont; körelőny 20 pont). Pontegyenlőség esetén a végső
befutási sorrend a döntő.
A kategóriák I-III. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
A Főnix Kupát azon egyesület nyeri, melynek versenyzői a kritérium
versenyen a kategóriákban elért 1-6. helyezésük alapján kapott pontok
(7-5-4-3-2-1) összesítése alapján a legtöbb pontot gyűjtik.
Az U17 kategória győztese elnyeri a Jenei Károly Vándorserleget.
I.5. Kritérium – versenyszabályok:
• 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.
• Fentiek mellett a kiírás legvégén található Általános versenyszabályok élnek!
II.

Mezőnyverseny: Hajdú Kupa
II.1. A verseny helyszíne, útvonala:
Versenyközpont: Nagyhegyes, Kossuth utcai Sporttelep (GPS 47.539430, 21.345215).
Megközelítése: a 3321-es útról, Nagyhegyes, Arany János utca, az utca végén balra
József Attila utca
Rajt/Cél: Nagyhegyes, Kossuth utca és a József Attila utca kereszteződése (Kossuth u.
sporttelep)
Útvonal: A mezőnyök a Rajt/Cél területről indulnak és ide is térnek vissza a kiírt
körök, illetve a 15 km-es versenypálya megtétele után.
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Rajt -> Nagyhegyes Kossuth utca a 3321-es útkereszteződésig (0,7 km) -> 3321-es út > 33-as út körforgalom (2 km) ->
Körpálya (30,8 km): 33-as út körforgalom – 3321-es számú út – Balmazújváros –
3316-os számú út – Látóképi Csárda – 33-as út körfogalom,
-> 3321-es út –> Nagyhegyes Kossuth utca (célegyenes) -> Cél
A 15 km-es futam útvonala a körforgalomtól Debrecen irányában a 33 főúton a 93
km-es kőig, itt fordító – ugyan ezen az úton vissza a célig.
Rajt, cél, körpálya, lentebb az áthaladás Balmazújvároson:
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II.2. Távok, rajtidők, korosztályok:
Egy mezőnyben több korcsoport indul, de külön értékeléssel.
-

-

-

10:55 óra;
15 km: U13, WU15, külön útvonalon: Rajt/Cél Nagyhegyes – 3321- es úton a 33 főút
körforgalomig – onnan Debrecen irányában a 33 főúton a 93 km-es kőig, itt fordító –
ugyanezen az úton vissza a célig.
11.00 óra;
95 km (3 kör): Ifjúságiak (U19), OPEN 19-39 év közötti férfi (1980-2000)
11:05 óra;
65 km (2 kör): OPEN 19-39 év közötti nők (1980-2000), Serdülők (U17), Ifi nők
(WU19), Amatőr 40-49 év közöttiek – Master2 (1970-1979), Amatőr 50 év felett –
Master3 (-1969)
11:10 óra;
35 km (1 kör): Haladók (U15), Serdülő lányok (WU17)
(A megadott rajt időpontok tájékoztató jellegűek! A rajtidőpontokat a
Szervezőbizottság és a Versenybíróság megváltoztathatja.)
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II.3. Technikai értekezlet, versenybíróság:
A technikai értekezlet a versenyközpontban, 10:00 órától a csapatvezetők kötelező
részvételével zajlik.
A versenybíróság az MKSZ VT által delegált versenybíróság.
II.4. Értékelés, díjazás:
A mezőnyversenyen korosztályában győz az a versenyző, aki az előírt távot a
legrövidebb idő alatt teljesíti.
A korcsoportok I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek. Díjkiosztó a 95 km
befutója után.
Tárgyjutalom: Az amatőr kategóriák győztesei tárgyjutalomban is részesülnek.
A Hajdú Kupát azon egyesület nyeri, melynek versenyzői helyezésük után a legtöbb
pontot gyűjtik. (7-5-4-3-2-1 pont kategóriánként az első 6 helyezettnek).
Pénzdíjak:

A 95 km abszolút 1-3. helyezettje 15.000, 10.000, illetve 5.000 Ft
pénzdíjban részesül.
A Felnőtt női, WU19, WU17, WU15, U19, U17 és U15 korosztályok
győztesei egyaránt 10.000 Ft pénzdíjban részesülnek.

Az U19 kategória győztese elnyeri a Balla Viktor Vándorserleget.

II.5. Mezőnyverseny – versenyszabályok:
• A versenyen a vonatkozó MKSZ és UCI szabályok az irányadóak.
• A verseny során, a 33-as úton található körforgalmon történő áthaladás a
KRESZ szabályainak megfelelően történhet. A szabálytalan áthaladás
azonnali kizárást von maga után!
• 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 kizárást von maga után! A versenyzők nem állhatnak be
gépjármű szélárnyékába, nem lökhetik el magukat arról, nem húzathatják
magukat vele!
• Frissítés a rajt előtti technikai értekezleten meghatározottak szerint!
• Az időmérő chip-et a nyeregcsőre hátulra kell felerősíteni.
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•
•
•

A rajtszámokat, chipeket a versenyzők a versenyt követően kötelesek a
rendezők számára leadni. Ennek elmulasztása kártérítést von maga után!
Kisérés csak megfelelő licence-el, a technikai értekezleten meghatározottak
szerint lehetséges.
Fentiek mellett a kiírás legvégén található Általános versenyszabályok élnek!

7. Nevezés, nevezési határidő, rajtszámfelvétel:
Indulni CSAK online előnevezéssel lehet 2019. június 3-án hétfő éjfélig!
Nevezés a http://dksi.hu weboldalon elérhető felületen (lásd a menüben)
Előnevezettek rajtszám felvétele, nevezési díj fizetése a helyszínen, mindkét
versenynapon a kijelölt Versenyközpontban lehetséges.
A nevezési díjak a helyszínen az előnevezés alapján fizetendők.
NEVEZÉSI DÍJ: egységesen 5000 Ft/fő,
A nevezési díj az utánpótlás korcsoportokban (U13-U19, WU15-WU19) a kritérium
ÉS a mezőnyversenyen való részvételre, a Felnőtt (Open) női és férfi, valamint
Master korcsoportokban CSAK a mezőnyversenyen való részvételre jogosít!
RAJTSZÁMFELVÉTEL:
Kritérium verseny: a Versenyközpontban 13:40 14:10-ig! Kérjük a résztvevőket
ennek pontos betartására!
Mezőnyverseny: a Versenyközpontban 8:45- 9:45-ig! Kérjük a résztvevőket ennek
pontos betartására!

8. Általános versenyszabályok:
•
•

Megjelenés egyesületi mezben, válogatott mez viselése nem engedélyezett!
Az utánpótlás korosztályoknál az áttétel megkötésre vonatkozó szabályok
betartása kötelező. A versenybíróság ezt a futamok előtt és után is
ellenőrizheti, a vétkes versenyzőket kizárja. A vonatkozó korlátozások:
U13:
(W)U15:
(W)U17:
(W)U19:

5,85 m
6,14 m
6,94 m
7,93 m
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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 rajtszámokat kötelesek viselni; a
kiadott rajtszámokat behajtani, levágni, megcsonkítani, eltakarni tilos! A
rajtszámokat a mez hátsó zsebére az előírások szerint kell rögzíteni.
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, illetve a kiírás
megváltoztatására!

9. 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: 52/411-60
10. További információ:
Nagy Zoltán, versenyigazgató (30/198-7733)

Minden indulónak eredményes versenyzést kívánunk!
Debrecen, 2019. március 18.
A verseny szervezőbizottsága
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