
V4 Special Series Debrecen Ibrány Nagydíj 

 

A MERSE az NYKSE és Ibrány város Önkormányzata szervezésében július 22.-én kerül megrendezésre 

megyénk eddigi legrangosabb országúti kerékpáros viadala, a V4 Special Series Debrecen Ibrány 

Nagydíj. Az elmúlt években számos rangos kerékpárverseny került megrendezésre Ibrány 

vonzáskörzetében, hiszen a régió útjai jó minőségűek, a polgárok befogadóak, a város rendezett, és 

egyéb a rendezőség által támasztott feltételek is biztosítottak voltak, plussz egy  ilyen szintű 

versenyen, egyedülálló módon megvalósítható egy városban történő körözés kivitelezése is, ami 

feltétlenül hozzájárul a látványhoz. Trencsényi Imre,  Ibrány Alpolgármesterével folyamatosan 

konzultálva folyamatos egyeztetés mellett állt össze ez a UCI 1.2 Europe Tour verseny, ami egy 

nagyon komoly presztizs a régiónak.  

Egy országúti kerékpárverseny rendezése komoly feladat, hiszen a versenytér nem egy biztonságos 

stadion, uszoda vagy csarnok, hanem az országút, így a szervezés, versenyeztetés, bírói feladatok 

feltételeinek biztasítása speciális feladatokat ró a szervezőkre. Ám egy sikeresen lebonyolított 

országúti kerékpárverseny rendkívűli módon hozzájárúl egy régió felvirágoztatásához, hiszen az 

idelátogató sportolók, szervezők, nézők, szurkolók, és a tv nézők magát a várost és környezetét látják 

versenyhelyszínül, nem pedig egy zárt játékteret. 

A V4 Debrecen Ibrány Nagydíjon 27 csapat 162 versenyzője áll rajthoz. A mezőny a vártnál is 

erősebb lett, hiszen több első vonalas, 14 ország Pro Kontinentális és Kontinentális csapata valamint 

2 nemzeti válogatott kerékpárosai tekernek majd a mezőnyben, akikkel a sportágat követők idén már 

találkozhattak egyéb Pro Tour versenyen. A futam 14 órakor rajtol Debrecenből, és Nyírbátor, 

Nagykálló, Nyíregyháza, Búj érintésével várhatóan először 16.45-kor fordul rá az ibrányi ringre. A 

mezőny a 156 km-es táv végén egy városi körözésnek köszönhetően 5 alkalommal fog áthaladni a 

városközpontban, a Művelődési központ előtt felállított célterületen, ami rendkívüli élményt fog 

nyújtani a kilátogatók számára. A profi verseny előtt egy amatőr futam is megrendezésre kerül a 

városban kialakított 5.6 km-es körpályán, amin a versenyzők 12 kört fognak megtenni. Ez a futam is 

izgalmasnak ígérkezik, hiszen 3 hajrán fognak pénzdíjért sprintelni. Az amatőr verseny rajtja 14.15, és 

a várható befutó 16.00-kor tervezett a profi mezőny érkezése előtt 45-50 perccel. A futamok ideje 

alatt számos programmal és fellépővel várjuk a kilátogatókat, a célterületnél felállított színpadnál.  

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik munkájukkal és 

szakértelmükkel lehetőséget biztosítanak arra, hogy tényleg népszerűsítsük a kerékpársportot 

régiónkban.  
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