
   

   

Versenykiírás 
MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA 

Debrecen, 2016. július 24. vasárnap 10:00 óra 

 

1. A verseny védnökei: 

 Polony István, MKSZ elnök 

 Dr. Papp László, Debrecen polgármestere 

 

2. A verseny rendezői és támogatói: 

 DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület 

 Hajdú-Bihar Megyei Kerékpáros Szövetség 

 Magyar Kerékpáros Szövetség 

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

3. A verseny célja: 

Magyarország 2016. évi kritérium bajnoki helyezési 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: 

2016. július 24. (vasárnap) 10:00 

Debrecen, Vezér utca végén lévő körpálya, az ITSH épülete mögött. GPS: 47.555096, 

21.583200 

https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B033%2718.4%22N+21%C2%B034%2759.5%22E/@47.555096,21.5832,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.hu/maps/place/47%C2%B033%2718.4%22N+21%C2%B034%2759.5%22E/@47.555096,21.5832,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


 

 
 

5. Nevezés módja: 

 CSAK előnevezéssel a http://dksi.hu/hbmksz címen elérhető űrlapon. 

 Meg kell adni: a versenyző nevét, UCI kódját (születési időpontját – év, hónap, 

 nap) egyesületét  és korosztályát, és egyesületenként a számlázási címet. CSAK 

 igazolt versenyzők nevezését fogadjuk el, amatőr futam nincs! 

 

6. Nevezési határidő: 

 2016. július 19. (kedd) 24:00 óra 

  Helyszíni nevezést nem fogadunk el! 

 Rajtlista július 22-én pénteken lesz elérhető a bringasport.hu honlapon. 

 

7. Nevezési díj 

Felnőtt, U23 2000 Ft/fő. Utánpótlás 1500 Ft/fő, amely az előnevezés alapján, a 

helyszínen fizetendő. 

(A nevezési díj fizetendő összege a ténylegesen induló létszámtól függetlenül 

csapatonként az előnevezési létszám alapján kerül meghatározásra!) 

 

8. Távok, rajtidők, korosztályok (1 kör – 1050 m) 

U13, WU15 (10:00) 9 kör 9.45 km, 3 hajrá (3 körönként) 

U15, WU17 12 kör 12.6 km, 4 hajrá (3 körönként) 

U17, WU19 18 kör: 18.9 km, 6 hajrá (3 körönként) 

U19, Felnőtt női* 24 kör: 25.2 km, 8 hajrá (3 körönként) 

U23, Elit férfi 36 kör: 37.8 km, 12 hajrá (3 körönként) 

 

*Legalább 6 fő Felnőtt női induló részvétele esetén számukra az U19-től független 

külön futamot indítunk! 

 

Amatőr futam NINCS! Az U13, WU15 futamát követően a rajtoltatások a fenti 

sorrendben folyamatosan fognak történni. A rajt lekésése nem róható fel a 

szervezőnek. Utánpótlás korosztályoknál az áttételekre vonatkozó megkötések 



betartása kötelező! A versenybíróság az áttételeket a futamok előtt és után is 

ellenőrizheti, a vétkes versenyzőket kizárja. 

Megengedett maximális áttételek: 

U13: 5,85 m 

WU15, U15: 6,14 m 

WU17, U17: 7,01 m 

WU19, U19: 7,93 m 

 

9. Díjazás: 

A verseny 1-3. helyezettjei minden korcsoportban érem díjazásban, az igazolt 

kategóriák első helyezettjei tiszteletdíjban (kupa) részesülnek. 

 

10. Program: 

08:30-9:30 Versenyközpont – Rajtszámok kiadása 

9:30  Versenyközpont rajtterület – Technikai értekezlet 

10:00  Versenyközpont rajtterület – Rajt (utánpótlás, majd felnőtt) 

 

11. Lebonyolítás módja: 

Kritérium versenyen győz az a versenyző, aki a részhajrákon a legtöbb pontot gyűjti 

(5-3-2-1; körelőny 20 pont). Pont egyenlőség esetén a végső befutási sorrend a 

döntő. 

 

12. Eredményhirdetés: 

Az utolsó futam célba érését követően kb. negyed órával.  

Az eredményhirdetésen a versenyző köteles tiszta, egyesületi ruhában megjelenni! 

Sportágunk népszerűsítése érdekében az eredményhirdetésen való részvétel 

MINDEN RÉSZTVEVŐNEK KÖTELEZŐ! 

 

13. Versenybíróság: 

A versenybíróságot az MKSZ Versenybírói Kollégium jelöli ki. 

 

14. Költségek: 

A verseny rendezési költségeit a rendezők fizetik. 

 

15. Általános versenyszabályok: 

 A versenyen a vonatkozó MKSZ és UCI szabályok az érvényesek, amelyet a 

versenyzőknek be kell tartani. 

 A versenyen az MKSZ VK Büntetési Kódexe érvényes. 

 A versenyzők kötelesek egyesületi mezben indulni, válogatott mez viselése 

nem engedélyezett! 



 A pályán csak egy irányban lehet közlekedni! 

 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. 

  A versenyen minden versenyző saját felelősségére indul, a közlekedési 

szabályok betartása mellett. Esetleges balesetért, vagy kárért a rendező 

semmilyen felelősséget nem vállal és azért kártérítésre nem kötelezhető! 

 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! 

 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.  

 A versenyen indulni csak műszakilag felkészített, sérülésmentes, tiszta 

állapotú kerékpárral lehet. Könyöklő használata tilos! A szabály ellen vétő 

versenyzőket a rendezőség kizárja a versenyből. 

 Utánpótlás korosztályoknál az áttételekre vonatkozó megkötések betartása 

az kötelező! A versenybíróság az áttételeket a szakaszok előtt és után is 

ellenőrizheti, a vétkes versenyzőket kizárja. 

 A résztvevők kötelesek betartani a szervezői és versenybírói utasításokat. 

Együtt kell működniük a Szervezőkkel és a Versenybírósággal, hogy 

biztosítható legyen a verseny zökkenőmentes lebonyolítása! 

 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 szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

 

16. 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 



17. Elérhetőség: 

Nagy II. Zoltán, 30/198 77 33 

                                                                                    

Minden indulónak eredményes versenyzést kívánunk! 

 

 A verseny szervezőbizottsága 


