
 

 

 

 

 
Gemenc Kupa utánpótlás, tehetségkutató és 

amatőr kerékpárversenyek 
Szekszárd, 2022. július 17. vasárnap 

 

Hegyi időfutam 
 

Rendező: Bikeride Sportegyesület 
 info@bikeride.hu, bikeride.hu/gemenc 
 
Verseny helyszíne: 

 Rajt és központi sátor / verseny iroda: 56-os út és Görögszó 
útkereszteződés (GPS: 46.294713, 18.685815) 

 Útvonal:  https://www.strava.com/segments/9055225 illetve az alábbi 

linken is elérhető: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gbt5ac29X9OuEHcX-

ZCe7E6SLG7DuAc&usp=sharing 

 Cél: Szálka hegytető – Mausz-Kápolna Kilátóterasz előtti útszakasz 

(GPS: 46.288151, 18.673550) 

 
Verseny időpontja: 2022.07.17. vasárnap 9:00 
 
Verseny típusa: Országos, nyílt hegyi időfutam verseny, igazolt 

licenccel rendelkező U11,WU11 (2012-2013) U13, WU13 (2010-2011), 
U15,WU15  (2008-2009) U17, WU17 (2006-2007), WU19 (2004-2005) Welit 

(2003 és előtte születettek) versenyzők és amatőr férfi és nők (2005-1983 
születettek), Senior 1(1977-1982)- Senior 2(1978-1981)- Senior 3 (1972-ben 

és előtte születettek) kerékpárosok részére.  
 

Táv, pálya karakterisztikája: 2,17 km, 120 méter szintkülönbség, 

átlag meredekség 5,5% 

 

Rajtoltatás: 30 mp időközzel. A rajtidő lekésése esetén a versenyző, a 

rajtoltató bíró engedélyével és jelére, álló helyzetből elindulhat, saját idő 
terhére. 

Az első versenyző 9:00-kor startol. 9:00-10:00 között 120 versenyző indulása 
engedélyezett. Túljelentkezés esetén további 60 versenyző indulása 
engedélyezett a 2. rajt blokkban, várhatóan 10:30-as indulással. (Figyelembe 

véve, hogy azonos útvonalon zajlik a Gemenc Nagydíj 2. szakasza, a pontos 
indulási időpont a 2. rajt blokk esetén, a nemzetközi mezőny 1. áthaladását 

követően történik, a záró (seprűs) autó elhaladását követő 5. percben.)  
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Verseny iroda: 2022.07.17 vasárnap 7:30 és 8:45 között tart nyitva. A 

Gemenc Gravel-en is résztvevő indulók a gravel rajtcsomag átvételekor is át 
tudják venni az egyéni időfutam rajtcsomagját.   
 
Díjazás: egyéni érem díjazás az 1-3 helyezetteknek  

 
Díjkiosztó: a délutáni kritérium amatőr verseny befutója után 17.45-től 

 

Nevezés: Előnevezni online módon lehet az alábbi oldalon:  

https://forms.gle/2D8Ro5JrwTjt9WXm7 
 
Nevezési díj:  

 Előnevezés utánpótlás (U19-ig) licences 
versenyzők részére: 2.000 Ft 

 Előnevezés licences versenyzők részére: 3.000 Ft 

 Előnevezés licenccel nem rendelkező versenyzők 
részére: 5.000 Ft 

Előnevezni 2022.07.10 nap végéig lehet. 
Fizetési mód: átutalás (az előnevezési határidőig az 
utalásnak is teljesülnie kell a Bikeride SE 
bankszámláján)  
Helyszíni nevezés felára 2.000 Ft. Helyszínen nevezni a 
verseny napján 8:45-ig lehet, készpénzes fizetéssel.  
Bankszámlaszám:11600006-00000000-93399906                                                                                                                       
Számla tulajdonos: Bikeride Sportegyesület  
 

 
Versenybíróság: A versenybíróságot az MKSZ Versenybírói 
Testülete jelöli ki.  
 
Legközelebbi kórház:  
Balassa János Kórház 
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u 5/7. +36/74-501-500 
 
Sürgős esetben: 104 vagy 112 
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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 

kötelező! A versenybíróság az áttételeket, valamint a kerékpárokat a 
szakaszok előtt és után is ellenőrizheti, a vétkes versenyzőket kizárja. 
• Kisérés szabályai: a verseny rövid távja és az azonos útvonalon 

előtte/utána zajló Gemenc GP miatt a gépkocsival történő kísérés nem 
engedélyezett!!!  

• A verseny útvonalán a KRESZ előírásait mindenkinek fokozottan be kell 
tartania. Csak az úttest jobb oldala használható versenyzésre. (TILOS a 
kanyarok „levágása”!) A menetirány szerinti bal oldalra történő áttérés a 

versenyből történő azonnali kizárást eredményez! 
• Kerék és gépcsere – előzetesen ledepózott eszközökkel - megengedett az út 

menetirány 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. 
 

Nyilatkozat: 
A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 
• A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a 

teljesítést akadályozó betegségben nem szenvedek. 
• A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, 

bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, 

illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a 
rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a 
verseny útvonala által érintett területek tulajdonosai, illetve 

kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, illetve 
felelősségre nem vonhatóak. 

• Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható 
elszenvedett baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben 
felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. Tudomásul veszem, hogy 

baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a fentebb 
felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után minden 

általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel 
tartozom. 

• Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és 

képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában 
szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek. 

 

 



 

 

 

 

 
• Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a 

nevezés során helytelen adatok megadásából adódó 
problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

 

További információ: 
Soós Gábor - főszervező 
Tel.: +36 30 231 5652 

www.bikeride.hu 
Email: info@bikeride.hu 

 

 
A Versenybíróság és a Szervezők fenntartják a jogot a 

kiírásban foglaltak megváltoztatására! 
 

http://www.bikeride.hu/


 

 

 

 

 
 

Kritérium 
Rendező:  

Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 
 Schneider Konrád 7100 Szekszárd, Petőfi u.13.  
  Tel: 06-74/316-455, mobil: +36-70/313-58-45 

schgz@freemail.hu, schgz68@gmail.com, 

www.szszke.net 
 

 
 

Verseny típusa: Országos nyílt kritérium verseny, igazolt licenccel 

rendelkező U11,WU11 (2012-2013) U13, WU13 (2010-2011), U15,WU15  
(2008-2009) U17, WU17 (2006-2007), WU19 (2004-2005) Welit (2003 és 
előtte születettek versenyzők és amatőr férfi és nők (2005-1983 születettek), 

Senior 1(1977-1982)- Senior 2(1978-1981)- Senior 3 (1972-ben és előtte 
születettek) kerékpárosok részére.  
 

Verseny helye: Szekszárd Vármegyeháza – Béla tér - Bezerédj utca - 

Széchenyi utca - Garay tér - Sétáló utca 1200m–es körben 

 
Ideje: 2022. 07. 17. vasárnap 14:00-19:00 
 

Versenyközpont: 2022. 07. 17. 13:30 - 14.45 között lesz nyitva a 

Vármegyeházán (címe: 7100 Szekszárd Béla Király tér) A technikai értekezlet 

14.45 - 15.00 között zajlik a csapatvezetők és a versenybíróság tagjainak 
részvételével.  
Díjazás: Egyéni érem díjazás 1-3 helyezetteknek 
 
Díjkiosztó folyamatosan az utolsó az amatőr verseny befutója után 

18.45-től. 
 

Start: 15:30 tól 

15:30 - U11,U13,WU11, WU13, WU15    2 kör – 2 hajrá 
16:00 - U15, WU17, amatőr nők   4 kör – 2 hajrá 
16:45 - U17, WU19, Welit   6 kör – 3 hajrá 

17:30 - Senior 1, 2, 3    8 kör – 4 hajrá 
18:15 - Amatőr férfi    10 kör – 5 hajrá 
 

A versenyen a hajrá körökben csak az első négy helyezett 5, 3, 2, 1 pontot 
kap függetlenül a korcsoportjától. A helyezések eldöntése a megszerzett 

pontok alapján történik korcsoportonként! Tehát aki nem szerzett pontot 
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annak a helyezése a végbefutó helyezésétől függ, így lehet pl. 1 ponttal is és 0 
ponttal is versenyt nyerni adott korcsoportban! 

 
Indulók létszámától függően további összevonások is lehetnek és a körszám 
is módosulhat, a tervezett rajtok előtt legalább 1 órával szükséges a 

helyszínen tartózkodni! 
 

 

Versenybíróság: Az MKSZVk Jelöli ki. 

 
Általános szabályzatok:  
1.  A verseny az MKSZ és az UCI szabályai alapján kerül megrendezésre, 

ideértve az áttételek meghatározását. Áttételek átkötése, lezárása nem 
engedélyezett. A szabálytalan áttétellel rendelkezőket a versenybíróság 

rajthoz állni nem engedi, vagy versenyből kizárja 
 Áttételek:  U13 (10-12 év) 5,85 m, (52x19) U15 (13-14 év) 6,14 m 

(52x18) U17 és WU17(15-16 év) 7,01 m (52x16) U19 (17-18 év) 7,93 m 
(52x14) WU13 5,85 m, WU 15 6,14 m, , WU19 7,93 m. 

 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 a 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 



 

 

 

 

 
Nevezési díj: Előnevezésben utánpótlás U17 -ig 1.500,- Ft (MKSZ Licences 

1.000,- Ft), U19 amatőr, igazolt és felnőtt 2.000,- Ft/fő (MKSZ Licences 
1.500,-Ft) (csak 07. 12.-ig megküldött nevezések esetén). 

Helyszíni nevezés 2000,- ill. 3.000,- Ft/fő.14:30- ig! Az előnevezőknek is a 
helyszínen kell fizetni 14.30-ig! 
 

Előnevezési határidő: 2022. 07. 12. kedd a www.szszke.net oldalon vagy 
közvetlenül az alábbi linken: https://www.progrun.hu/events/palinkas-

csaba-kerekparos-emlekverseny-2022/register/form 
 
 
A rendező a változtatás jogát fenn tartja magának! 
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