V4 Mád Kerékpárverseny
2020 évi Magyar Kerékpáros Amatőr bajnokság 5. fordulója

Nyílt országúti kerékpárversenyt rendez 2020. augusztus 22 (szombat) 10:00 órai kezdettel Mád Város
Önkormányzata, a Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület és a Nyírségi Kerékpáros Sport
Egyesület.
1. A verseny védnöke:
Tatárka József Mád polgármestere

2. A verseny Rendezője:
-

Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület,

3. A verseny szervezője:
-

Nyírségi Kerékpáros Sport Egyesület

4. A verseny helyszíne, központja:
Első Mádi Borház, 3909 Mád, Hunyadi utca 3. GPS: 48.183658, 21.282721
5. Rajt és Cél terület:
Első Mádi Borház, 3909 Mád, Hunyadi utca 3. GPS: 48.183658, 21.282721

6. A verseny időpontja:
2020. augusztus 22. (szombat 10.00 óra)

7. Nevezés:
Az előnevezés a rövid távon induló kategóriák esetén 2.500 Ft – (WU15, WU17, W Senior, U13, U15,
U17, Senior2, Senior3), a hosszú távon induló kategóriák esetén 4.000 Ft – (WU19, W Elit, W Master,
U19, Elit1, Elit2, Master, Senior1).
Az előnevezési határidő 2020.08.16.-án (vasárnap) 24:00, előnevezni az AKESZ weboldalon keresztül
lehetséges http://nevezes.com/ , illetve az nyksenevezes@gmail.com . Az előnevezés során csak az
előnevezési határidőig elfogadott nevezéseket tudjuk elfogadni, abban az esetben, ha a nevezés teljes
összege 2020.08.19-én 24:00-ig banki átutalással rendben beérkezett az átutalási bankszámla számra.
Átutalási bankszámla szám:NYKSE, Tiszántúli Takarékszövetkezet: 68800099-11105161
A megjegyzés rovatba az indulók csapatát és nevét, valamint a számla igényt kérjük feltüntetni.
Egyesületi számla igény esetén csak az egyesület számlájáról indított utalást tudjuk elfogadni,
bármely más esetben sajnos nem áll módunkban egyesület nevére számlát kiállítani!
Helyszíni nevezés a versenyközpontban (Első Mádi Borház, 3909 Mád, Hunyadi utca 3 GPS: 48.183658,
21.282721.) 2020.08.22. 8:30-9:30-ig lehetséges, rövidtávon induló kategóriák esetén 4.000 Ft – (WU15,
WU17, W Senior, U13, U15, U17, Senior2, Senior3), a hosszútávon induló kategóriák esetén 6.000 Ft –
(WU19, W Elit, W Master, U19, Elit1, Elit2, Master, Senior1).
AKESZ regisztrációs kártyát bemutatók a fenti összegekből 500 Ft kedvezményre jogosultak,
A nevezési díj tartalmazza:
-

versenyen való indulás jogát, orvosi ügyelet minden távon
rajt csomagot

8. Korcsoportok:

9. Értékelés:
A verseny győztese az a versenyző, aki a szabályok betartásával a legrövidebb idő alatt teljesíti a távot. A
versenyben minden korcsoport külön kerül értékelésre.
10. A verseny távja
Rövidtáv: 18,2km
Hosszútáv: 70,6km
11. Díjazás:
A verseny 1-3 helyezettjei minden kiírt korcsoportban: éremdíjazásban részesülnek.

13. Versenyprogram:
2020. augusztus 22.
- 09.30 óra rajtszám átvétel
- 10.15 óra technikai értekezlet
- 10.45 óra Hosszú táv RAJT
- 10.50 óra Rövid táv RAJT
- 12.45 óra Várható célba érkezés (hosszú táv)
- 13.30 óra Eredményhirdetés a célterületen felállított színpadon.
14. A verseny útvonala:
(térkép mellékelve)
15. Eredményhirdetés:
A verseny befejezése után a program szerint. Az eredményhirdetésen a versenyző köteles tiszta,
egyesületi ruhában megjelenni! Sportágunk népszerűsítése érdekében az eredményhirdetésen való
részvétel MINDEN RÉSZTVEVŐNEK KÖTELEZŐ!
16. A versenybíróság:
A versenybíróságot a rendező szerv kéri fel.
17. Tájékoztatás:
- Rajtszámok: A versenyzők kötelesek a szervezők által kiadott rajtszámokat viselni, vázszámokat
kerékpárjukon elhelyezni, amelyeket a verseny előtt vehetnek át a versenyközpontban.
-A versenyzőknek követniük kell a rendőrség és a biztosítást végző szervek utasításait.
- Kísérő gépkocsik: a versenyen gépjárművel való kísérés az MKSZ és az UCI szabályok betartásával
engedélyezett.
- Zárt kemény héjú fejvédő használata kötelező.
- A versenyen indulni csak műszakilag felkészített, sérülésmentes kerékpárral lehet.
- Könyöklő használata a mezőnyversenyen tilos!
- Óvás írásban, 15.000 Ft óvási díj előzetes megfizetése mellett lehetséges, legkésőbb az utolsó versenyző
beérkezése után 15 percig!
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul, balesetért és az abból adódó károkért a rendezőség nem
vállal felelősséget, a helyszínen mentő, orvosi kocsi biztosítva lesz. A versenyen az MKSZ idevonatkozó
szabályrendszere a mérvadó.

18. Egyebek:
Kórházak:BAZ Megyei Központi Kórház és Oktatókórház, Miskolc Szentpéteri Kapu 72-76.
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet, Szerencs, Bekecsi út 10.
Orvosi Rendelő, Mád, Rákoczi út. 22.

Versenyigazgató:

Kovács József (+36 20/514-2067)

Eredményes és sikeres versenyzést kívánnak:

A versenyszervezői

