
   

   

Versenykiírás 
MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA 

Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, 2016. július 23. szombat 10:00 óra 

 
 

1. A verseny védnökei: 
 Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár 
 Polony István, MKSZ elnök 

 Dr. Papp László, Debrecen polgármestere 
 Szőllős Sándor, Bocskaikert 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 
 Bocskaikert Önkormányzata 
 

3. A verseny célja: 
Magyarország 2016. évi páros időfutam bajnoki helyezési sorrendjének 
eldöntése. 
A versenyen elindulhat minden Magyarországon leigazolt és amatőr 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. 
Az amatőr korcsoportokban verseny-engedély és orvosi igazolás nem szükséges, 
de a versenyzőnek aláírásával igazolnia kell, hogy versenyzésre alkalmas 
állapotban indul a versenyen.  
 

4. Verseny időpontja és helye: 
2016. július 23. (szombat) 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 minden nemű 
járműforgalom elől. A versenypálya hossza 9,5 km (Rajt-cél a 354. sz. út 13,5 km-

nél, fordító a 354. sz. út 4 km-nél.) 
 



5. Versenyközpont: 
 Debrecen mellett található 354. út 13,5 km szelvény, Bocskaikert bekötőút 
 TÉRKÉP LENT! 
 

6. 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. 
 

7. 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. 
 

8. Nevezési díj 
Felnőtt, U23 és amatőr 4000 Ft/pár. Utánpótlás 3000 Ft/pár, amely az előnevezés 
alapján, a helyszínen fizetendő. 
(A nevezési díj fizetendő összege a ténylegesen induló létszámtól függetlenül 
csapatonként az előnevezési létszám alapján kerül meghatározásra!) 
 

9. Korcsoportok, megengedett maximális áttételek, versenytávok: 
 

Korcsoportok – maximális áttételek – versenytávok: 
Kezdő fiú U13 5,85 m 10 km 
Haladó lány WU15 6,14 m 10 km 
Haladó fiú U15 6,14 m 15 km 
Serdülő női WU17 7,01 m 15 km 
Serdülő fiú U17 7,01 m 19 km 
Ifi nő WU19 7,93 m 19 km 

Felnőtt női  38 km 
Ifi férfi U19 7,93 m 38 km 
U23 férfi  38 km 
Felnőtt férfi  38 km 

 
Amatőr női*  19 km 
Amatőr férfi (100 év fölött)*  19 km 
Amatőr férfi (80 év fölött)*  19 km 
Amatőr férfi (80 év alatt)*  38 km 
 
 
Értékelés: 
A verseny győztese adott korcsoportban az a páros, amely a távot a legrövidebb 
idő alatt teljesíti, a versenyszabályok betartásával. 
„Vegyes” páros (két különböző egyesület sportolói) nevezésére van lehetőség, ez 

esetben a ranglista és Magyar Kupa pontok feleződnek. 



FIGYELEM! Időfutam kerékpár és telekerék U19/WU19 kategóriától használható, 
könyöklő csak az U17/WU17 kategóriában (ill. attól felfelé engedélyezett!! 
 
* Korcsoportok értelmezése:  

Amatőr női: az a páros melynek egyik tagja sem rendelkezik MKSZ licenccel.  
 
Amatőr férfi (80 év alatt): az a páros, melynek életkora összeadva nem éri el a 80 
évet, mindkét tagja 40 év alatti, és egyik tagja sem rendelkezik MKSZ licenccel.  
 
Amatőr férfi (80 év felett): az a páros, melynek életkora összeadva legalább 80 

év, és mindkét tagja legalább 40 éves, valamint rendelkezhet az egyik, vagy akár 
mindkét versenyző is MKSZ licenccel! 
 
Amatőr férfi (100 év felett): az a páros, melynek életkora összeadva legalább 100 
év, és mindkét tagja legalább 50 éves, valamint rendelkezhet az egyik, vagy akár 
mindkét versenyző is MKSZ licenccel! 

 
10. Díjazás: 

A verseny 1-3. helyezettjei minden korcsoportban érem díjazásban. 
Bajnoki eredményt létszámtól függetlenül minden korcsoportban hirdetünk. 
 

11. Program: 
08:30-9:30 Versenyközpont – Rajtszámok kiadása 
9:30 Versenyközpont rajtterület – Technikai értekezlet 
10:00 Versenyközpont rajtterület – Rajt (utánpótlás, majd felnőtt) 
 

12. Lebonyolítás módja: 
A párosok percenként indulnak. Géphiba vagy bukás esetén a versenybíróság 

elnöke új rajtot engedélyezhet az utolsó induló után. 
 

13. Eredményhirdetés: 
Az utolsó páros 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! 
 

14. Versenybíróság: 
 A versenybíróságot az MKSZ Versenybírói Kollégium jelöli ki. 
 

15. Költségek: 
 A verseny rendezési költségeit a rendezők fizetik. 
 

 
 



16. 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. 

 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 a szakaszok előtt és után is 

ellenőrizheti, a vétkes versenyzőket kizárja. 

 Kisérés szabályai: Minden párost gépkocsi követhet a szabályok betartásával. 
Kísérni csak érvényes licenccel és ellenérdekű fél részvételével lehet. 
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 résztvevők kötelesek betartani a szervezői és versenybírói utasításokat. 

 
A szervezők a változtatás jogát fenntartják! 

 
17. 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 

 KLINIKA: 52/411-600 

18. 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! 
 

19. Elérhetőség: 
 Nagy II. Zoltán, 30 / 198 77 33 
 

Minden versenyzőnek eredményes részvételt kívánunk! 
 

A verseny szervezőbizottsága 



 

 



 
 


