
    

Cyclo-Cross Országos és Budapest Bajnokság 
versenykiírás 

 

2011. december 17. 
(szombat) 

 
1. A verseny célja : A Magyar Köztársaság Cyclo-Cross Országos és Budapest 

Bajnoki és címének eldöntése. 
 A téli- és a terep-kerékpározás népszerűsítése. 
 
2.A verseny helye: Postás SE Sporttelep    
 1149 Budapest, Róna u.86-100. 
 
3. A verseny rendezői:  Magyar Kerékpáros Szövetség 
 Budapesti Kerékpáros Szakági Szövetség 
 Postás SE 
 
4. A verseny résztvevői:  Mindazon kerékpáros, akik a versenyfeltételek elfogadásával 

nevezésüket leadják. 
 
5. Nevezés: Nevezni a helyszínen lehet 09.00 - 10.00 között, a mellékelt 

nevezési lap pontos kitöltésével, a nevezési díj egyidejű 
befizetésével. 
Nevezési díj:- utánpótlás (ifjúsági, serdülő), amatőr 1.500 Ft/fő 

 - felnőtt (Elite, U23) 2.000 Ft/fő 
Fizetés a helyszínen! A számlát postán küldjük a pontosan 
megadott számlázási címre! 

 
6. Korcsoportok - Igazolt, licencel rendelkező versenyzők 
 Férfi : Elite Nők: Elite 
 U23 1989/1993  U23 1989/1993 
 U19 1994/1995 ifi  U19 1994/1995 ifi 
 U17 1996/1997 serdülő  U17 1997/1998 serdülő 
 - Amatőröket három korcsoportban indítunk, kerékpár megkötés 

nélkül, ha korcsoportonként minimum 3 fő jelentkezik. 
 1996 – 2001 
 1992 – 1995 
 1991 – előtt születettek 
 
7. Verseny indulási sorrendje 10:00 amatőrök 
 10:45 nők (Elite, ifjúsági,serdülő) 

férfi serdülő  
 11:30 férfi ifjúsági 
 12:30 férfi Elite, U23 
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8. A pálya távja: 1800 méter-2 lépcsősor, -5 akadály 
 Távok: 
 Amatőrök: 25 perc+1 kör 
 Welit, WU19, WU17, U19: 30 perc+1 kör 
 U19: 40 perc+1 kör 
 Elit, U23: 60 perc+1 kör 
 Depó: Báróczy utcai bejáratnál, ahol kereket, törés esetén 

kerékpárt lehet cserélni. 
Vigyázat a pályán csak egy irányban lehet közlekedni, a depóba visszafordulni TILOS! 

 
9. Helyezések eldöntése: A verseny csoportos indítású, egyéni verseny. Győz az a 

versenyző, aki a szabályok betartásával elsőként teljesíti a 
versenytávot. 

 
10. Díjazás: Az Országos és Budapest bajnokságot külön díjazzuk. A 

korcsoportok 1-3 helyezettjei érem díjazásban részesülnek. Az 
Országos bajnokok Elit, WElit, U23, U19, WU19, trikót kapnak. 

 
11. Rajtszámok: A nevezési díj befizetésével a rendezők a helyszínen biztosítják. 
 
12. Költségek: A verseny rendezési költségeit a szervezők, egyéb költségeket 

(utazási, nevezési stb.)részt vevők fizetik.  
 
13. Egyéb rendelkezések:  

− Fejvédő használata minden résztvevő számára kötelező! 
− Az esetleges sérülésekért, károkért a rendezők felelősséget nem vállalnak, 

kártérítésre nem kötelezhetők!!! 
− A versenyen mindenki saját felelősségére indul. 
− A rendezők a versenyre orvosi ügyeletet, melegedőt, zuhanyzási,kerékpármosási 

lehetőséget biztosítanak. 
− A verseny ideje alatt büfé a részt vevők rendelkezésre áll. 
− A versenyen csak az UCI által meghatározott kerékpárral lehet részt venni. 
− A Rajt-Cél területen fokozottan ügyeljünk a rendre és a tisztaságra.  

 
14. Felvilágosítás: A versennyel kapcsolatos felvilágosítás Postás SE 
 Dömötör Sándor 06 30 212-3820 
 
 

Jó szórakozást és eredményes versenyzést kíván a Rendezőség! 
 
 

Postás Sport Egyesület 
 
 
 
 Budapesti Kerékpáros Szövetség Magyar Kerékpáros Szövetség 


