Nyíregyháza Nagydíj Háztömbkörüli Kerékpárverseny
KOMÉTA Kritérium Liga sorozat futama
Versenykiírás

1. A verseny célja:
A Nyíregyháza Nagydíj Bajnoka cím eldöntése. A kerékpársport népszerűsítése. Tehetségkutatás,
tehetséggondozás.

2. A verseny ideje és helye:
2019. Május 18. szombat, rajt-cél: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 47.954058, 21.715708

3. A verseny rendezője: Nyírségi Kerékpárosok Sport Egyesülete

4. A verseny fővédnöke:
Dr. Szabó Tünde Sportért felelős szakállamtitkár asszony

5. A verseny résztvevői:
Mindazon versenyzők, akik a versenyfeltételek elfogadásával nevezésüket leadják
.
6. Nevezési határidő, módja:
Az utánpótlás és az elit mezőny futamain kizárólag online, 2019.május 16. 24:00-ig,
nyiregyhazanagydijnevezes2019@gmail.com
Az alábbi adatokkal: Név, születési dátum, korcsoport, egyesület/klub név, UCI ID
Az amatőr futamokra a nevezés online és személyesen is lehetséges.
Online határidő 2019.május 16. 24:00-ig.
Helyszíni nevezési határidő 2019.május 18. 10:00-tól 11:00-ig
Az alábbi adatokkal: Név, születési dátum, ha van egyesület/klub név,

7. Nevezési díj nincs.

8. Rajtszám átvétel:
11:00-tól a technikai értekezlet helyszínén

9. Verseny indulási sorrendje
12:40 WU13 (6 kör) 3 hajrá – 5,7km
13:10 U13, WU15 (10 kör) 5 hajrá - 9,5km
13:40 U15, WU17 (15 kör) 5 hajrá – 14,7km
14:10 U17 (20 kör) 5 hajrá – 19km
14:50 , WU19 (20 kör) 5 hajrá – 19km
15:30 U19 (25 kör) 5 hajrá – 23,8km
16:20 amatőr, master (25 kör) 5 hajrá – 23,8km
17:00 elit futam rajt (50 kör) 10 hajrá – 47,5km

A fenti időpontok tájékoztató jellegűek, ezért a csapatok és a versenyzők kötelesek az előzetesen
megadott korcsoportonkénti rajtidőpontok előtt legalább másfél órával a helyszínre érkezni és a
rajtszámaikat átvenni.
10. Korcsoportok:
U13
WU13
U15
WU15
U17
WU17
U19
WU19

U23
Férfi Elit
Master1
Master2

11. Helyezések eldöntése:
Kritérium szabályok szerint, minden gyorsasági hajrá első négy helyezettje (5 3 2 1)pontot kap, az
utolsó hajrá dupla pontot ér. Győz az a versenyző, aki a hajrákban a legtöbb pontot gyűjti össze.
Pontegyenlőség esetén a több hajrágyőzelem számít. Amennyiben a pontegyenlőség ezután is
fennáll, az utolsó hajrá befutási sorrendje dönt.

12. A versenypálya:
950 m hosszú zárt körpálya, Zrínyi Ilona utca (rajt/cél) – Bercsényi utca – Bethlen Gábor u.

13. Eredményhirdetés:
18:30 –kor minden korcsoportnak, a Kossuth téren felállított nagy színpadon. 47.955738, 21.716662

14.Díjazás:
Az utánpótlás és az amatőr futamok 1-3 helyezettjei érem díjazásban részesülnek. Az Elit futam
pontszerzői pénzdíjazásban részesülnek, valamint az 1-3 helyezet éremdíjazásban részesül. Az Elit
futam győztese megkapja a Nyíregyháza Nagydíj Kupát.
Pénzdíjazás számítása az Elit futamnál.:
Elit futam 50 kör,10 hajrá (5,3,2,1 pont), véghajrá (10,6,4,2 pont). Köztes körök (2,1 pont)
1 pont=1000.-, Összes díjazás: 241.000.- pénzdíj

15. Versenybíróság:
A versenybíróságot az MKSZ Versenybírói Testülete jelöli ki.

16. Versennyel kapcsolatos rendelkezések:
- Igazolt versenyzők csak és kizárólag 2019-es (érvényes) licence-el indulhatnak! Felhívjuk a figyelmet,
hogy utánpótlás korcsoportokban a sportorvosi vizsgálatokat, amennyiben időközben már lejártak,
meg kell újítani.
- A pályán csak egy irányban lehet közlekedni!
- A versenyzők minden esetben kötelesek betartani a versenybíróság és a szervezők utasításait.
- A versenyen csak az UCI által meghatározott kerékpárral lehet részt venni. Utánpótlás
kategóriákban, csak korcsoportos áttétel az engedélyezett, melyet a zsűri futamok előtt ellenőriz!)
- Utánpótlás korcsoportok maximális áttételei: U13-5,85 m, WU15, U15-6,14 m, WU17-6,94 m,
U17-6,94 m, WU-19, U19-7,93 m.
- A lekörözött versenyzők kötelesek a pályát elhagyni!
- Zárt, kemény héjú fejvédő használata minden résztvevő számára kötelező !
-A felsorolásban nem szereplő esetekben, az UCI és a MKSZ szabályzata az érvényes!

17. Egyéb rendelkezések:
-A versenyen mindenki saját felelősségére indul. Az esetleges sérülésekért, károkért a rendezők
felelősséget nem vállalnak, kártérítésre nem kötelezhetők!
-A rendezők a verseny időtartamára, orvosi felügyeletet, mentőt biztosítanak!
-A Rajt- Cél területen fokozottan ügyeljünk a rendre és a tisztaságra.
- Kérjük azokat versenyzőket, akik tartalék kerékpárral érkeznek, hogy a chip – kártyás időmérés
miatt, ezt az előnevezéskor írásban jelezzék!
-A versenybíróság és a szervezők fenntartják a jogot, hogy alacsony létszámú nevezés esetén,
korcsoportokat vonjanak össze.

18. Kórházak:
Jósa András Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István u 68.) Tel: +36-42-599-700,
Ambulance/mentők: 104

19. Információ:

Solymosi János: +36-30/435-2992, Email: kerekpar.nykse@gmail.hu
Eredményes felkészülést és versenyzést kíván a rendezőség!

