
SZÁLLJ KI ÉS MOZOGJ! 
MOUNTAIN BIKE 
VERSENYKIÍRÁS 

  
1. A találkozó és a  verseny célja: 
A kerékpársport, az egészséges életmód népszerűsítése. A fiatalok mind szélesebb rétegének 
bevonása a kerékpársportba. A Szentes – Csongrád kerékpárút sportolási lehetőségeinek 
közkincsé tétele. A biztonságos közlekedés, a KRESZ szabályok betartásának erősítése.  
 
2. A találkozó és a  verseny helye és ideje: 
Szentes, Ifjúsági Park (Tóth József u.10-14.)  
2006. szeptember 29.  
13:00 – 19:00 
A pálya 13:00-tól  nyit, a nevezéseket  15:45-ig lehet  bonyolítani! A kapcsolódó programokra 
folyamatosan várjuk a jelentkezőket. 
 
3. Rajt és cél: 
Rajt: Hegedűs L. u. – Janó György sétány sarok 
Cél: Ifjúsági Park  
4. A  verseny rendezői: 
Bootleg Bt. 
Életjel KKSE 
  
5. Nevezés:  
A helyszínen 13:00 órától folyamatosan.  
Nevezési díj 500 Ft, mely összeget a rajtszám leadása után a versenyzők visszakapnak! 
 
6.  A  verseny résztvevői: 
Mindazon amatőr versenyzők, akik az indított korcsoportnál a versenyfeltételek  
elfogadásával nevezésüket leadják. 
 
7. Korcsoportok,  versenytáv: 
Általános iskolás III. korcsoport (1994-1995-ben születettek): 1 kis kör – 7 km 
Általános iskolás IV. korcsoport (1992-1993-ben születettek): 1 kis kör – 7 km 
Középiskolás (1991-1988 születettek): 1 nagy kör – 11 km 
Nyílt: 1 nagy kör – 11km 
A korcsoportokat a nevezők létszámától függően, együtt is indíthatja a versenybíróság. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a hölgyversenyzőket csak abban az esetben értékeli külön a 
versenybíróság, ha kategóriájukban legalább hárman neveznek. 
 
8. A  verseny lebonyolítása : 
16:00 ált. iskolások 
16:45 nyílt 
A korcsoportokat a nevezők létszámától függően, együtt is indíthatja a versenybíróság 

  
9. Helyezések  eldöntése: 
A verseny csoportos indítású egyéni verseny.   
A végeredményt a befutás sorrendje alapján korcsoportonként állapítjuk meg.  
 



10. Díjazás: 
Valamennyi korcsoport 1-3. helyezettje érmet és tárgyjutalmat kap. 
 
11. Díjkiosztás:  
19:00 a központi színpadnál 
 
12. Költségek: 
A rendezés költségeit a rendezők és a támogatók fedezik. Az utazás költsége a résztvevőket 
terheli. 
 
13. Egyéb rendelkezések 
Fejvédő használata a versenyzőknek kötelező! (fejvédők korlátozott számban 
kölcsönözhetők) 
- Óvást a futam befejezése után 15 percig fogad el a versenybíróság. (Óvási díj: 3.000,- Ft, 
amely az óvás elutasítása esetén a rendezőket illeti!) 
- Orvosi ügyelet biztosítva. 
- A verseny a forgalomtól részben elzárt területen zajlik. A KRESZ szabályok betartás 
kötelező!  
 
14. Különleges rendelkezések: 
Minden versenyző saját felelősségére indulhat. Esetleges balesetekért, károkért a rendező 
szervek felelőséget nem vállalnak, kártérítésre nem kötelezhetők. 
 
Bővebb információk: 
www.szentesinfo.hu/mozaik 
vagy 
20/ 9 214-208 
 


