Versenykiírás
MAGYARORSZÁG 2020. ÉVI EGYÉNI IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA
Bocskaikert, 354-es számú út, 2020. augusztus 21. péntek 10:00 óra
1. A verseny védnökei:
Dr. Princzinger Péter, az MKSZ elnöke
Dr. Papp László, Debrecen MJV polgármestere
Szőllős Sándor, Bocskaikert polgármestere
2. A verseny rendezője és támogatói:
Rendező:
DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület
Támogatók:
Magyar Kerékpáros Szövetség
Debrecen MJV Önkormányzata
Bocskaikert Önkormányzata
3. A verseny célja:
Magyarország 2020. évi Egyéni Időfutam Bajnokságának lebonyolítása, a bajnoki
helyezések sorrendjének eldöntése.
A versenyen elindulhat minden Magyarországon leigazolt sportoló, akit egyesülete
szabályosan benevezett és rendelkezik érvényes verseny-engedéllyel, valamint
felnőtt korcsoportok esetében 12 hónapnál, illetve utánpótlás korcsoportoknál 6
hónapnál nem régebbi orvosi igazolással, és azt a helyszínen bemutatja.
4. Verseny időpontja és helye:
2020. augusztus 21. (péntek) 10:00, 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).
A verseny egész ideje alatt és egész területén kötelező a MKSZ COVID-19
protokoll előírásainak betartása!
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5. Versenyközpont:
Debrecen mellett található 354. út 13,5 km szelvény, Bocskaikert bekötőút
TÉRKÉP LENT!
6. Nevezés módja:
CSAK előnevezéssel, e-mailben a nevezes.debrecen@gmail.com címen lehet, a
letölthető jelentkezési lapot kitöltve kérjük elküldeni!
NEVEZÉSI LAP IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ
Illetve az alábbi linket bemásolva megnyílik (majd a Fájl / Letöltés pont alatt .xlsx
formátumban menthető)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RbEFoi_4UZ2QMuldutNwTGOy4cbAAV3qY7CFTtz25s/edit?usp=sharing
Nevezés csak csapatban történhet, a csapatvezető megnevezésével, és
licencszáma feltüntetésével. A rajtszámokat is a csapatvezető veheti át a
helyszínen.
Nevezéshez a versenyző nevét, születési időpontját (év), egyesületét, korosztályát,
UCI ID számát kérjük a táblázatba beírva elküldeni. FIGYELEM: minden
kategóriában a licenc megléte, érvényes orvosi dátummal, az indulás feltétele,
mely az MKSZ aktuális listája szerint ellenőrizve lesz!
A futamokon csak magyar állampolgárságú versenyzők indulhatnak. A hazai klubok
színeiben induló versenyzők közül csak azon versenyzők nevezhetnek, akiknek az
egyesülete befizette az éves szövetségi tagdíjat.
A külföldi klub színeiben induló versenyzők esetén nem lehet a MKSZ felé
semminemű tartozása.
7. Nevezési határidő:
2020. augusztus 16. (vasárnap) 24:00 óra
Helyszíni nevezést nem fogadunk el!
Rajtlista 2020. augusztus 19-én szerdán lesz elérhető a bringasport.hu
honlapon.
8. Nevezési díj:
Az OB-n nevezési díj nincs.
Fontos! A benevezett, de idő közben még sem induló (betegség, stb…) sportolót
kérjük jelezni törlés véget 2020.08.17. hétfő 24:00 óráig!
9. Korcsoportok, megengedett áttételek, kerékpár megkötések, versenytávok:
Korcsoportok – maximális áttételek – versenytávok – fordítók száma:
U13 (Kezdő fiú)
WU15 (Haladó lány)
U15 (Haladó fiú)
WU17 (Serdülő lány)

5,85 m
6,14 m
6,14 m
6,94 m

2/6

6 km
6 km
10 km
10 km

1 fordító
1 fordító
1 fordító
1 fordító

U17 (Serdülő fiú)
6,94 m
15 km
WU19 (Ifi női)
7,93 m
15 km
Nő WMaster3 (50-59 év, szül. idő: 1961-1970) 15 km
Nő WMaster2 (40-49 év, szül. idő: 1971-1980) 15 km
Nő WMaster1 (30-39 év, szül. idő: 1981-1990) 15 km
Master 3 (50-59 év, szül. idő: 1961-1970)
15 km
Master 2 (40-49 év, szül. idő: 1971-1980)
19 km
Master 1 (30-39 év, szül. idő: 1981-1990)
19 km
Nő WElit (WElit és WU23 együtt)
19 km
U19 (Ifi férfi)
7,93 m
19 km
Elit férfi (Elit és U23 együtt)
38 km

1 fordító
1 fordító
1 fordító
1 fordító
1 fordító
1 fordító
1 fordító
1 fordító
1 fordító
1 fordító
3 fordító

A versenyen csak az UCI szabványoknak megfelelő kerékpárral és időfutam
szabvány beállításokkal lehet részt venni.
Kerékpár és a kiegészítők használatáról:
- a könyöklő használata, csak az U17, WU17 kategóriáktól felfelé engedélyezett
- a hátsó telekerék használata csak az U19 és WU19 kategóriáktól felfelé
engedélyezett.
Utánpótlás korú versenyzők számára csak korcsoportos maximális áttétel az
engedélyezett. A zsűri futamok előtt minden esetben ellenőriz, 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.
10. Értékelés
A verseny győztese a kiírás szerinti korcsoportban az a versenyző, aki a távot, a
versenyszabályok betartásával, a legrövidebb idő alatt teljesíti.
A WU23 és a WElit, illetve és U23 és az Elit egy-egy korcsoportban indul. A
korcsoport eredménye az abszolút sorrend szerint kerül megállapításra. A
korcsoporton belül WU23 és az U23 korú versenyzők külön *-gal jelölésre
kerülnek. Az WU23 és az U23 eredmény listáját a *-gal jelölt versenyzők sorrendje
adja.
A Master kategóriákban értékelés, eredményhirdetés feltétele, hogy az adott
korcsoportban legalább 4 fő induló teljesítse a távot.
11. Díjazás:
A verseny 1-3. helyezettjei minden korcsoportban érem díjazásban részesülnek.
Továbbá az első helyezett WU19, U19, WU23, U23, WElit és Elit korcsoportokban
magyar bajnoki mezt kapnak, amelyet a jövőben kötelesek viselni, az UCI
előírásoknak megfelelően.
Az U19 korcsoport győztese elnyeri a Végvári Sándor Vándorserleget.
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12. Program:
08:30-tól
9:30
10:00
Technikai ért. szerint

Versenyközpont – Rajtszámok kiadása
Versenyközpont rajtterület – Technikai értekezlet
Versenyközpont rajtterület – Rajt, rajtlista szerint
Versenyközpont – Eredményhirdetés

13. Lebonyolítás módja:
A verseny egyenkénti indítású. Az indulás az előző évi végeredmény fordított
sorrendjében történik. A rajtidőpont előtt 8 perccel jelentkezni kell áttétel
ellenőrzésre (up. korcsoportok), mely a versenyző felelőssége! Ezt követően a
rajthely már el nem hagyható. A rajtidő lekésése esetén a versenyző, a rajtoltató
bíró engedélyével és jelére, álló helyzetből elindulhat, saját idő terhére.
14. Eredményhirdetés:
Az aktuális vírushelyzethez igazodva dönt a versenyszervező, mely döntésről a
technikai értekezleten adnak tájékoztatást.
15. Versenybíróság:
A versenybíróságot az MKSZ Versenybírói Testülete jelöli ki.
16. Költségek:
A verseny rendezési költségeit a rendezők fizetik.
17. Általános versenyszabályok:
• A versenyen a vonatkozó MKSZ és UCI szabályok az irányadóak.
• Rajtszámok: A versenyzők kötelesek a szervezők által kiadott rajtszámokat
viselni, amelyeket a verseny előtt vehetnek át és a verseny után kötelesek
visszaadni. A rajtszámokat levágni nem szabad, elvesztés, sérülés esetén 1.000
Ft/db térítési díjat kell fizetni!
• Utánpótlás korosztályoknál az áttételekre vonatkozó megkötések betartása az
kötelező! A versenybíróság az áttételeket, valamint a kerékpárokat a szakaszok
előtt és után is ellenőrizheti, a vétkes versenyzőket kizárja.
• Kisérés szabályai: Minden versenyzőt gépkocsi követhet a szabályok
betartásával. Kísérni csak érvényes licenccel valamint más egyesületbeli
személy jelenlétében lehetséges!
• A verseny útvonalán teljes útzár lesz, de a KRESZ előírásait mindenkinek
fokozottan be kell tartania.
• Kerék és gépcsere megengedett az út menet szerinti jobb oldalán az UCI
szabályoknak megfelelően.
• Zárt kemény héjú fejvédő használata kötelező.
• A versenyen mindenki saját felelősségére indul, balesetért és az abból adódó
károkért a rendezőség nem vállal felelősséget, a helyszíni orvosi ügyelet
biztosítva lesz.
A Versenybíróság és a Szervezők fenntartják a jogot a kiírásban foglaltak
megváltoztatására!
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18. Mentőállomások, kórházak listája:
Mentők: 104; Debrecen 411-330, 414-107, 414-563
Kenézy Gyula Kórház: Debrecen, Bartók Béla út 2-26. Tel: 52/511-777
DE KLINIKA: 52/411-600

19. Doppingvizsgálat mintavételi helye:
Németh László Általános Iskola, Bocskaikert, Baross Gábor utca 19.
Ugyanitt mosakodási lehetőség elérhető. Megközelítés: a Báthory útnál
keresztezve a 4. sz. utat, jobbra a Debreceni úton, majd a második utcán balra.
Iskola a templom után jobb kéz felől. Lásd a térképeket!
20. Elérhetőség:
Nagy Zoltán, versenyigazgató: 30/198 77 33
Minden versenyzőnek eredményes részvételt kívánunk!
A verseny szervezőbizottsága

Függelék: térkép, helyszínrajz
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