
45. Gemenc GP Tehetségkutató, Utánpótlás és Amatőr 
Kritériumverseny Szekszárd 

Verseny típusa: Országos nyílt kritérium verseny, igazolt licenccel rendelkező és amatőr U11(2009-
2010), U13 (2007-2008), U15 (2005-2006) U17 (2003-2004), U19 (2001-2002), Elit nő (2000 és előtte 
születettek) versenyzők és amatőr (1979 után születettek), Senior 1(1975-1979)- Senior 2(1970-
1974)- Senior 3 (1969-ben és előtte születettek) kerékpárosok részére.  

Valamint Kritérium verseny tehetségkutató verseny, kerékpár megkötés nélkül: U7 (2013-ban és utána 
születettek), U9 (2012-2014) U11 (2009-2011) gyerekek számára  

Verseny helye, útvonala: Szekszárd Béla tér -Bezerédj utcaSzéchenyi utca- Sétáló utca körben  

Ideje: 2019. 07. 27. szombat 17.00 

Nevezési díj: A nevezés ingyenes (regisztráció szükséges!) 

Versenyközpont: 2019. 07. 27. 16:30 - 17.30 között lesz nyitva (címe: 7100 Szekszárd Béla tér.  

A technikai értekezlet 17.00 - 17.15 között zajlik a csapatvezetők és a versenybíróság tagjainak 
részvételével.  

Díjazás: Egyéni érem díjazás 1-3. Díjkiosztó az Amatőr férfi, U19, verseny befutója után 19.30-tól.  

Futamok és körszámok: 

• Start: 17:30- tól folyamatosan  
• Tehetségkutató, U7 - 1 kör  
• U9 – 2 kör 
• U11 – 4 kör 
• U13, WU15 - 6 kör 
• U15, WU1 - 10 kör  
• U17, WU19, Nők - 15 kör  
• Senior 1,2,3 - 10 kör  
• Amatőr férfi, U19  - 15 kör 

 Általános szabályzatok:  

1. A verseny az MKSZ és az UCI szabályai alapján kerül megrendezésre, ideértve az áttételek 
meghatározását (az igazolt versenyzőknél). Áttételek átkötése, lezárása nem engedélyezett. A 
szabálytalan áttétellel rendelkezőket a versenybíróság rajthoz állni nem engedi, vagy versenyből 
kizárja Áttételek: U13, WU13 (10-12 év) 5,85 m, (52x19) U15, WU 15 (13-14 év) 6,14 m (52x18) U17 
és WU17(15-16 év) 6,94 m (52x16) U19, WU19 (17-18 év) 7,93 m (52x14) A versenybíróság az 
áttételeket a szakaszok előtt és után is ellenőrizheti, a vétkes versenyzőket kizárja. Versenyzők 
kötelesek az egyesületi mezben indulni, válogatott mez viselése nem engedélyezett.  

2. Kerék-, és gépcsere a verseny során csak az kijelölt depóban. Minden egyéb segítségadás tilos. Az 
esetleges bukás és géphiba miatt a mezőnyből kiállni kényszerülő versenyző két körön belül 
visszaállhat, de a következő hajrában nem vehet részt!  

3. Versenyen minden versenyző saját felelősségére indul, a közlekedési szabályok betartása mellett. 
Követniük kell a rendőrség vagy 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 leadott számok után a befizetett kauciót 
(500,- Ft/ fő) visszakapják.  



4. 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.  

5. A versenybíróság és a Szervező fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására speciális 
körülmények hatására. A szabályok esetleges megváltoztatásáról minden résztvevő tájékoztatást kap. 
A versenypálya közelében lévő kórházak, mentőállomások listája: Mentők: 104 Kórházak: Balassa 
János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u 5/7. +36/74-501-500 (porta 

A rendező a változtatás jogát fenn tartja magának! 

Igazolt és amatőr korcsoportok külön értékeléssel. 

További információk: Schneider Gábor - +36 70 313 5845 

 


