
 

 

ESEMÉNY KIÍRÁSA 

AC su misura Gemenc Gravel és MTB Maraton 

 

1. RENDEZŐ 

Bikeride Sportegyesület 

2. RENDEZVÉNY IDŐPONTJA 

2022.07.16 szombat 11:00 

3. RENDEZVÉNY JELLEGE 

 Gravel és MTB Maraton túra 

4. RENDEZVÉNY HELYSZÍNE 

• Rendezvény központ: 7100 Szekszárd, Béla Király tér – Garay tér sarkán a RAJT/CÉL 

kapunál felállított sátorban   

 Pálya: a Szekszárdi borvidék és dombság szilárd burkolatú és burkolat nélküli – 

föld/kavics – útjain halad. A végleges nyomvonal GPX file-ja a rendezvény előtti napon 

a Bikeride SE Facebook oldalán kerül publikálásra. 

A pálya nyomvonala erő/állóképesség és technikai kerékpárkezelés kapcsán is előzetes 

tapasztalatot igényel, kevés tapasztalattal rendelkező indulók számára nem javasolt a 

túrán való részvétel!      

• Parkolás: Bezerédj utca, PTE (Pécsi Tudományegyetem) és PTE kollégium környéke 

(Mátyás király utca) 

 

5. KORCSOPORTOK 

Kategória  Életkor (év) 2021/2022 szezon 

U19 14-18 2008-2004 

Elit 19-39  2003-1983 

Master 2 40-49  1982-1973 

Master 3 50-59  1972- 

 

Mind női, mind férfi kategóriák meghirdetésre kerülnek, amennyiben az adott kategóriában legalább 

3 azonos nemű induló van. U19-es kategória esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat (meghatalmazással 

más nagykorú is megteheti) szükséges a rajtcsomag átvételekor. U19 kategória csak az 1 körös távra – 

PIROS nyomvonal - nevezhető.  

eBike-kal is részt lehet venni a rendezvényen, azonban a kiértékelésben az eBike-kal indulók nem 

vesznek részt. eBike-kal történő indulást a rajtcsomag átvételekor kérjük előzetesen jelezni! 

 

 

https://www.facebook.com/BikerideHU


 

 

6. RAJT PROCEDÚRA 

• A versenyzőknek 10 perccel a rajt előtt a beszólítási területen kell gyülekezniük. 

 

7. LICENC 

Licenc nem szükséges a részvételhez, de a túrán MKSZ versenyzői licenccel, szabadidős 

kártyával (Cycling for All - C4A) rendelkező sportolók is elindulhatnak. 

Sportkártya infók:  

https://bringasport.hu/aruhaz/szabadidos-sportkartya/ 

Licenc infók:  

https://bringasport.hu/informacio/licencigenyles/ 

 

8. PÁLYA 

A kör hossza ~40 km, kb. 900 méter szintet tartalmaz, nagyon meredek felfelé és lefelé részek 

is megtalálhatóak benne, keskeny betonozott – a Szekszárdi borvidékre jellemző szurdikok, 

agyagos/földes erdei utak, sziklás etap és sóderes szakaszok is vannak a pályában. Nagyon 

„időjárás érzékeny” a nyomvonal, már kisebb mennyiségű eső is komoly változtatásokat 

eredményezhet a nyomvonalban, emiatt a végleges GPX fájl az útvonalról a versenyt megelőző 

napon kerül ki a Bikeride SE Facebook oldalára.   

A GPX fájl mellett a biztos navigáláshoz irányjelző nyilak is ki lesznek helyezve végig a 

nyomvonalon. 

A pálya nyomvonala erő/állóképesség és technikai kerékpárkezelés kapcsán is előzetes 

tapasztalatot igényel, kevés tapasztalattal rendelkező indulók számára nem javasolt a túrán 

való részvétel! 

A nyomvonal meredek lejtőkön/emelkedőkön, laza/sáros talajon, sziklás szakaszon is áthalad. 

A túra útvonala a többi közlekedő számára is nyitva áll, így fokozott körültekintéssel és a 

KRESZ szabályok maradéktalan betartásával szükséges kerékpározni a teljes nyomvonalon!  

FEKETE nyomvonal: 2 kör, ~75 km, ~1.600 méter szint, a 2. kör megkezdésekor nem érinti a 

rajt/cél területet, javasolt szurkolói pont a 2. kör megkezdésénél Szekszárdon a Mester utca 

tetején a Heimann Családi Birtoknál, tervezett nyomvonala: 2022.07.15-től Facebook 

oldalunkon elérhető. A szurkolói ponton a parkolás a domborzati viszonyok miatt nem 

lehetséges! 

PIROS nyomvonal: 1 kör, ~40 km, kb. 900 méter szint, tervezett nyomvonala: 2022.07.15-től 

Facebook oldalunkon elérhető. 

A túra szintideje 6 óra. A cél terület 17:00-kor lezár és elkezdik felkészíteni az országúti 

Gemenc Nagydíj mezőnyének fogadására. Ezt követően már nem lehetséges a célon való 

áthaladás! 

 

https://bringasport.hu/aruhaz/szabadidos-sportkartya/
https://bringasport.hu/informacio/licencigenyles/?fbclid=IwAR0Cun4yZzeAujZ5BLkKyNXNved8gRAMvYCPxVAUCu1KIj_MV9VWEkuIoEk
https://www.facebook.com/BikerideHU


 

 

9. PROGRAM A RENDEZVÉNY NAPJÁN 

• 08:00-10:00                Rajtcsomag átvétel, azoknak akik korábban nem tették még meg 

 10:50           Gyülekezés a rajthoz 

• 11:00                           RAJT minden induló számára egyszerre 

• 12:45-                          PIROS nyomvonal indulóinak várható érkezése 

 13:30-17:30          Kerékpármosó nyitva tartása 

• 13:55                           Országúti Gemenc Nagydíj rajtja Pakson – élő közvetítés a Béla 

 király téren felállított LED falon 

• 14:15-                           FEKETE nyomvonal indulóinak várható érkezése 

• 17:00            Cél lezárása – ezt követően már nem lesz befutó a célterületre 

• 17:00-19:00                 Tészta party 

•        17:50-                           Az országúti Gemenc Nagydíj mezőnyének várható érkezése 

• 18:15                            Díjátadó Ceremónia várható kezdete (a pontos kezdés a   

Gemenc Nagydíj mezőnyének befutójától és díjátadó 

programjától függ) 

 

10.  FRISSÍTÉS 

• Rövid táv - Szálka – 19,5 km 

• Hosszú táv – Szálka – 19,5 km, Szekszárd – 40 km, Szálka – 60 km 

A frissítőpontokon ásványvíz, izotóniás ital, müzli szelet, gyümölcs, édes és sós harapnivalók, 

szőlőcukor tabletta várja a frissülni vágyókat. Innivalót csak kulacsba töltünk, poharak a frissítő 

ponton nem lesznek elérhetőek! Amennyiben a frissítődet nem a helyszínen fogyasztod el, 

kérjük annak csomagolását ne dobd el, vidd magaddal egy szemét gyűjtő edényig (melyet akár 

a következő frissítő ponton, akár a célban is megtalálsz) gondolj a természetre!  

 

11.  RAJTSZÁM 

• A rendező által biztosított rajtszámot és a rögzítéshez szükséges kábelkötegelőket a 

nevezési csomagban kapják meg az indulók. A rajtszámot a kerékpár kormányán, jól 

olvashatóan kell elhelyezni 

• Rajtszám nélkül a pályára lépni tilos! 

• A regisztráció, rajtszám átvétel, a jelen kiírás 13. pontjában meghatározott időrend 

szerint lehetséges. 

• Rajtszám átvételére az induló, U19-es korcsoport esetén a szülő (illetve 

meghatalmazással más nagykorú) jogosult. 

 

12.  NEVEZÉS 

• Előnevezni online módon lehet az alábbi linken lehet: 

https://forms.gle/2D8Ro5JrwTjt9WXm7 

 

https://forms.gle/2D8Ro5JrwTjt9WXm7


 

 

 Előnevezés: Rövid táv: 10.000 Ft, Hosszú táv: 12.000 Ft.  

 Előnevezésnek számítanak a regisztrált és 2022.07.12. – kedd - éjfélig beérkezett 

befizetések.  

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-93399906_____________________________                                                                                                                        

Számla tulajdonos: Bikeride Sportegyesület  

 Helyszíni nevezésre nincs lehetőség, 2022.07.13 és 2022.07.15 között – szerda és 

péntek - van mód előzetes regisztrációra, aminek a többlet költsége +3.000 Ft, amit a 

verseny napján a helyszínen készpénzben lehet megfizetni. 

• A nevezés a következőket tartalmazza: 

Indulási jogot a rendezvényen 

Mentős egészségügyi biztosítást, 

Chipes időmérést a https://fairtiming.hu/ által, 

Parkolási lehetőséget, 

Frissítést a verseny ideje alatt 

Kerékpármosás 5 db STIHL RE 130 PLUS magasnyomású mosóberendezéssel  

Láncolajozási lehetőség a kerékpármosást követően 

Névre szóló rajtszám a 2022.07.10-ig nevezők számára 

Gemenc Nagydíj szombati 1. szakasz befutójának megtekintése a Régi Vármegyeháza 

udvarán kialakított VIP területen 

A kerékpár sportot jól ismerő, ismerős hangú speaker 

Tészta party 

1 üdítő a vacsorához 

Borfogyasztási lehetőség a Borkútból  

Az eseményen készült fotók felhasználását 

Névre szóló oklevelet a teljesítésről az elért időeredménnyel 

 

13.  RAJTCSOMAG ÁTVÉTEL 

Előzetesen:  

 2022.07.12 kedden és 07.13. szerdán nyitva tartási időben támogatónk, az AC su misura 

üzletében (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) 

A verseny helyszínén:  

 2022.07.15 péntek 17:00-19:00 – Szekszárd Megyeháza 

 2022.07.16. szombat 8:00-10:00 – Garay tér sarkán a RAJT/CÉL kapunál felállított sátorban   

 

https://fairtiming.hu/
https://acsumisura.com/


 

 

 

14.  DÍJAZÁS 

Minden kategória első három helyezettje érem és tárgyjutalom díjazásban részesül.  

 

15. KERÉKPÁRMOSÁS 

A kerékpárok túra utáni tisztításához 5 db STIHL RE 130 PLUS magasnyomású mosóberendezés 

áll rendelkezésre, melyek a Szekszárdi Fürdő (Szekszárd, Sport u. 2.) parkolójából elérhető 

hátsó gazdasági bejáratnál lesznek felállítva. Kerékpármosási lehetőség, a kijelölt helyszínen 

13:30-17:30 között áll rendelkezésre. A mosást követően láncolajozási lehetőséget is 

biztosítunk.  

 

16.  EGYÉB SZABÁLYOK, INFORMÁCIÓK 

• Fejvédő viselése minden induló számára kötelező! 

• A pályán csak a kijelölt haladási irányban lehet közlekedni! Vészhelyzet esetén fokozott 

óvatossággal lehetséges a pályán, a menetiránnyal szemben történő közlekedés. 

• A pálya lerövidítése vagy sportszerűtlen magatartás tanúsítása akár azonnali kizárást 

vonhat maga után. A szabályok be nem tartása a zsűri döntése alapján figyelmeztetést, 

az adott eseményre érvényes időbüntetést/hátra sorolást vagy súlyos esetben kizárást 

is vonhat maga után! 

• Vitás kérdésekben, óvás esetében a helyszínre delegált MKSZ bíró dönt. 

Észrevételekkel, óvással legkésőbb az eredményhirdetés előtt 15 perccel kell 

jelentkezni. Az óvás díja 15.000 Ft, amely jogos panasz esetén visszajár. 

 

17.  NYILATKOZAT 

Az indulók a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 

• A táv teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó 

betegségben nem szenvedek. 

• Kerékpárkezelési képességem megfelelő a meredek lejtőkön/emelkedőkön, laza/sáros 

talajon történő kerékpározáshoz. Tudatában vagyok a szervezők ilyen jellegű 

felhívásával. 

• A rendezvényen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a teljesítés 

előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a 

rendező- és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny 

útvonala által érintett területek tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen 

felelősséget nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak. 

• Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset 

vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. 

Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a 



 

 

fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után minden általam okozott 

kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom. 

• Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint azok 

reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek. 

• Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen 

adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget. 

 

18.  VERSENYBÍRÓSÁG 

A versenybíróságot a Magyar Kerékpáros Szövetség és a rendezvény szervezője jelöli ki. 

 

19.  LEGKÖZELEBBI KÓRHÁZ 

Balassa János Kórház 

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u 5/7. +36/74-501-500 

Sürgős esetben: 104 vagy 112 

Szervezők által a rendezvényre biztosított vészhelyzeti telefonszám: + 36 70 680 7000   

 

20. VÉSZHELYZETI KISOKOS 

 A túrát egy szakszemélyzettel rendelkező quad és egy terepjáró képességekkel rendelkező 

mentőautó biztosítja, oly módon, hogy a quad kiséri a mezőnyt és vészhelyzet esetén siet 

a bajba jutotthoz. Amennyiben a helyzet súlyos és további ellátást kíván, a quad-dal 

szállítják ki a pácienst, egy a mentő által megközelíthető helyre és a mentőautó szállítja a 

sérültet a kórházba.    

 Vészhelyzeti telefonszám, amely CSAK a rendezvény napján érhető el: + 36 70 680 7000   

 a vészhelyzeti telefonszám a rajtszámon is megtalálható 

 FIGYELEM: a domborzati adottságok miatt térerő probléma helyenként előfordulhat. Az 

egyes szolgáltatók lefedettséggel kapcsolatos információi az alábbi linkeken előzetesen is 

ellenőrizhető: Telekom, Vodafone, YETTEL. Ha nincsen hálózat a mobiltelefonon, abban az 

esetben 112-es segélyhívást kell kezdeményezni! 

 Vészhelyzet esetén a helyszíni egészségügyi szolgáltató haladéktalan tájékoztatása 

szükséges a vészhelyzeti telefonszámon! 

 Minden, a túrán résztvevővel szemben elvárás, hogy a bajba jutott másik induló(k) részére 

haladéktalanul kezdje meg a segítségnyújtást és intézkedjen a szervezők/egészségügyi 

szolgáltató(k) tájékoztatásáról, hogy a mentés mihamarabb elkezdődhessen.  

 

21.  HELYSZÍNI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS 

 ERGO-Ambulance Kft. 

 http://www.ergo-ambulance.hu/ 

 

https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/mobil/lefedettseg
https://www.vodafone.hu/hasznos-informaciok/lefedettsegi-terkep
https://www.yettel.hu/map
http://www.ergo-ambulance.hu/


 

 

 

22. SZÁLLÁSOK A KÖZELBEN: 

 PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Kollégiuma - 7100 

Szekszárd, Mátyás kir. u. 3. - https://kpvk.pte.hu/hu/kollegium  

 

 Völgy Vendégház Szálka - https://www.facebook.com/V%C3%B6lgy-

Vend%C3%A9gh%C3%A1z-Sz%C3%A1lka-181817850600127/ - (30) 305 2799 

 

További szálláslehetőségek: 

 szallas.hu 

 booking.com 

 hotels.com 

 airbnb.hu 

  

23.  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

Soós Gábor - főszervező 

Tel.: +36 30 231 5652 

www.bikeride.hu 

Email: info@bikeride.hu 

Média/sajtó akkreditáció: 2022. július 12-ig: info@bikeride.hu 

A kiírásban nem részletezett szabályok esetén az MKSZ és az UCI szabályai az irányadóak 

 

+1. ESEMÉNYAJÁNLÓ 

2022.07.17-n – vasárnap - a Gemenc Nagydíj további kiegészítő programjaiként az alábbi 

versenyeket ajánljuk szíves figyelmedbe: 

- 9:00 Hegyi időfutam, 2,17 km, 120 méter szintkülönbség, átlag meredekség 5,5%  - Rajt: 56-

os út és Görögszó útkereszteződésnél 

- 14:30 Kritérium verseny – Szekszárd, Béla Király Tér  

A fenti 2 verseny versenykiírása az alábbi linkről elérhető: 

https://drive.google.com/file/d/1ji2zk2HpwDbGXkDVxuiRp7BEGZIyPuTh/view?usp=sharing 

 

 

A rendező a változtatás jogát fenntartja! 

 

https://kpvk.pte.hu/hu/kollegium
https://www.facebook.com/V%C3%B6lgy-Vend%C3%A9gh%C3%A1z-Sz%C3%A1lka-181817850600127/
https://www.facebook.com/V%C3%B6lgy-Vend%C3%A9gh%C3%A1z-Sz%C3%A1lka-181817850600127/
http://www.bikeride.hu/
https://drive.google.com/file/d/1ji2zk2HpwDbGXkDVxuiRp7BEGZIyPuTh/view?usp=sharing

