
 

 

VERSENYKIÍRÁS 

2. AC su misura - Bikeride cyclo-cross Magyar Kupa 

 

1. RENDEZŐ 

Bikeride Sportegyesület 

2. VERSENY IDŐPONTJA 

2021.12.30 csütörtök 

 

3. VERSENY HELYSZÍNE 

• Versenyközpont: 1173 Budapest, Újlak utca 110. – RKSK műfüves focipálya klubháza 

 Pálya: Budapest XVII, Újlak Uszoda és Strand, 1173 Budapest, Uszoda utca 2. GPS: 

47.4788, 19.23433  

• Bejárat: személy és kerékpár bejárat az Uszoda utca felől. Ezen felül versenyzői/edzői 

karszalaggal a versenyközponttal szemben az uszoda oldalában található strand 

kiskapu is használható. 

• Öltözők, zuhanyzók, melegedő: A versenyközpont mellett az RKSK műfüves focipálya 

klubházában.  

• Parkolás: a strand és a focipálya környékén lévő parkolóhelyeken 

 

4. KORCSOPORTOK, RAJTSORREND 

A korcsoportok illetve a rajtsorrend az MKSZ Cyclo-Cross versenyszabályzata szerint kerül 

alkalmazásra: 

Kategória  Életkor (év) 2021/2022 szezon 

U6 -5 2017- 

U9/WU9 6-8 2016-2014 

 U11/WU11  8* -10  2014-2012 

U13/WU13  11-12  2011-2010 

U15/WU15  13-14  2009-2008 

U17/WU17  15-16  2007-2006 

U19/WU19  17-18  2005-2004 

Elit nő  19-29  2003-1993 

Elit férfi  19-29  2003-1993 

Master 1 férfi  30-39  1992-1983 

Master 2 férfi  40-49  1982-1973 

Master 3 férfi  50-59  1972-1963 

Master 4 férfi 60- 1962- 

VIP 13- 2009- 



 

 

Rajt 
sorszáma 

Regisztráció Rajt 
időpont 

Kategória Verseny 
időtartam 

Kerékpár 
megkötés 

Beszólítási 
sorrend 

Pálya 

0. 8:30-8:55 9:00 U6, WU6 1 “kör” a rajt 
egyenesben 

nem helyszíni 
regisztráció 

Rajt 
egyenes 

1. 8:30-9:15 9:30 U9, WU9 (10-12 perc) nem nevezés mini 

2. 8:30-9:40 10:00 U11, 
WU11 

(20-22 perc) nem MK összetett 
kategóriánként 

kicsi 

U13, 
WU13 

nem 

3. 8:30-9:40 10:35 U15, 
WU15 

(30-35 perc) nem MK összetett 
kategóriánként 

nagy 

U17, 
WU17 

nem *** 

Öltönyös 
betétfutam 

8:30-9:40 11:10 Öltönyös 1 kör nem nevezés nagy 

   11:20 Eredmény hirdetés a délelőtti futamok résztvevőinek 

   11:20-
11:35 

Pálya bejárás a délutáni futamok résztvevőinek 

4. 10:00-11:15 11:45 WElit, 
WMaster 

(40-45 perc) igen MK összetett 
kategóriánként 

nagy 

U19, 
WU19 

igen 

5. 10:00-12:00 12:45 Elit, 
Master 1 

(60-65 perc) igen MK összetett 
kategóriánként 

nagy 

Futár 
betétfutam 

10:00-13:00 13:55 Futár 1 kör nem nevezés nagy 

   14:05 Eredmény hirdetés Elit, WElit, U19, WU19, Master1 és WMaster, 
Gentleman’s Ride, az öltönyös futam 

6. 10:00-13:00 14:30 Master 2, 
Master 3.  
Master 4 

(35-40 perc) nem*** MK összetett 
kategóriánként 

nagy 

7. 10:00-13:00 15:15 VIP (30-35 perc) nem nevezés nagy 

   15:50 Eredmény hirdetés Master2, Master3, Master4, VIP és Wolt 
futárfutam 

*** MTB esetén max gumi szélesség 33 mm lehet 

 

5. BESZÓLÍTÁS 

• A versenyzőknek 10 perccel az adott kategória rajtja előtt a beszólítási területen kell 

gyülekezniük! 

• A beszólítás rendje a Cyclo-Cross versenyszabályzat 7.B. pontja szerint történik! 



 

 

• Azok a versenyzők, akik lekésik a beszólítást, kizárólag a kategóriájuk legvégére 

állhatnak be 

 

6. LICENC 

A MK versenyeken az U19 és Elit kategóriákban kizárólag versenyzői licensszel, más 

kategóriákban szabadidős kártyával (Cycling for All - C4A) vagy versenyzői licensszel rendelkező 

versenyzők nevezése kerül elfogadásra. U6, U9, betétfutam és VIP kategóriákban sem 

sportkártya, sem versenyzői licenc nem szükséges.  

Sportkártya infók:  

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

Licenc infók:  

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

 

7. PÁLYA 

A pálya (nagy kör) hossza ~2,5 km, természetes és mesterséges akadályokat tartalmaz, 

elsősorban füves területen halad. Kis kör: 1.000 – 1.500 m, Mini kör: ~750 m. 

A pálya (nagy kör - FEKETE) tervezett nyomvonala: 2021.12.15-től Facebook oldalunkon 

elérhető 

Kicsi – PIROS - kör tervezett nyomvonala: 2021.12.15-től Facebook oldalunkon elérhető 

Mini – KÉK - kör tervezett nyomvonala: 2021.12.15-től Facebook oldalunkon elérhető 

Pályabejárások: 

Előzetes – nem hivatalos – pályabejárás 2021. december 29. szerda 11:30-13:30 között, 

valamint a verseny napján a kiírásnak megfelelően, minden futam résztvevőjének 8:30-9:25 

között lesz lehetősége, illetve a délutáni futamok résztvevőinek 11:20-11:35 között is 

  

8. PROGRAM 

• 08:30-09:25                Pályabejárás 1 

 09:00            0. Rajt: U6, WU6 

• 09:20                            Technikai értekezlet 1 – Strand/Pergola 

• 09:30                            1. Rajt: U9, WU9 

• 10:00                            2. Rajt: U11, U13, WU11, WU13 

• 10:35                            3. Rajt: U15, U17, WU15, WU17 

• 11:10            Gentleman’s Ride, az öltönyös futam 

• 11:15                            Technikai értekezlet 2 – Strand/Pergola 

•        11:20                            Eredményhirdetés: 0., 1., 2., 3. rajt 

• 11:20-11:35                 Pályabejárás 2 

•        11:45                            4. Rajt: WElite, Master nő, U19, WU19 

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


 

 

• 12:45                            5. Rajt: Elit, Master1 férfi 

 13:55            Wolt futárfutam 

• 14:05                            Eredményhirdetés: 4., 5. rajt, Gentleman’s Ride 

• 14:30                            6. Rajt: Master2 férfi, Master3 férfi, Master4 férfi 

• 15:15                            7. Rajt: VIP 

• 15:50                            Eredményhirdetés: 6., 7. rajt, Wolt futárfutam 

 

9. VERSENYIDŐTARTAM (KÖRSZÁMOK) 

• A versenyidőtartamra vonatkozó szabályok a Cyclo-cross versenyszabályzat 7.D. pontja 

szerint kerülnek alkalmazásra! 

• A körszám az UCI szabályoknak megfelelően kerül meghatározásra, azaz annak a 

versenyzőnek az első két körének az átlaga határozza meg a körök számát, aki elsőként 

teljesíti az első két teljes kört. Kivéve a 30 percnél rövidebbre tervezett futamok 

(U13/WU13 és alatti korosztályok) esetében, itt előre kell a körszámokat közölni a rajt 

előtt. 

• A harmadik körtől kezdve a hátralévő körök számát a célkapunál jól látható módon fel 

kell tüntetni. 

• A teljesítendő körök számát, amennyiben az indokolt, a verseny bírái az adott futam 

feléig megváltoztathatják, amelyről a célkapunál lévő körszámláló és a szpíker 

tájékoztatást ad! 

• A versenyzőket az utolsó kör megkezdéséről hangjelzéssel (kolomp, csengő) is 

értesíteni kell. 

• Az adott futam abszolút első helyezett versenyzőjének célba érkezését követően 

minden adott futamban induló versenyzőt ki kell szólítani a versenyből megkezdett 

körének befejezésekor. 

 

10.  DEPÓ 

• A depó használatra vonatkozó szabályok a Cyclo-Cross versenyszabályzat 7.A. pontja 

szerint kerülnek alkalmazásra! 

• Az adott futamon résztvevő versenyzők bárminemű segítséget (szerelés, kerékcsere, 

kerékpárcsere, frissítés, stb.) csak és kizárólag a depó területén vehetnek igénybe. A 

Cyclo-Cross versenyszabályzat 8.A. 8.a. alapján a depó nem rendeltetésszerű 

használata a versenyből való azonnali kizárást vonja maga után. 

• A depóban, csak az adott futamon versenyző segítője/szerelője tartózkodhat - 

maximum két akkreditált, depókártyával rendelkező személy 

• A depó használatát biztosító kártya a versenyközpontban kerül kiosztásra, azt az ott 

dolgozó kollégáktól szükséges a versenyzőnek/edzőjének/csapatvezetőjének kérnie 

• Depó használat az U11/WU11/U13/WU13 kategóriáktól (2. rajt) engedélyezett a 

betétfutamok kivételével. 



 

 

• A depóban csak rajtszámmal rendelkező cserekerékpárt lehet elhelyezni. 

Cserekerékpár megléte esetén arra külön, az eredeti rajtszámmal megegyező számot 

kell elhelyezni. Ezt minden esetben előzetesen jelezni kell a rendező felé, legkésőbb a 

rajtszámok átvételekor a versenyközpontban. 

 

11.  RAJTSZÁM 

• A rendező által biztosított rajtszámokat (hátszám és vázszám) és a rögzítéshez 

szükséges eszközöket (biztostű, kábelkötegelő) a nevezési csomagban kapják meg a 

versenyzők. A vázszámot a kerékpáron (nyeregcső), a hátszámot pedig a ruházat 

hátulján jól olvashatóan kell elhelyezni 

• Rajtszám nélkül a pályára lépni tilos! 

• A rajtszámot a pályabejáráskor is kötelező viselni. A pályát, az azon rajtszám nélkül 

tartózkodó versenyzőnek a versenybírók felszólítására haladéktalanul el kell hagynia. 

• A regisztráció, rajtszám, karszalag átvétel, a Cyclo-cross versenyszabályzat 5.A.1. 

pontjában meghatározott időrend szerint lehetséges. 

• Rajtszám átvételére a versenyző, illetve a csapatvezető jogosult. 

 

12.  NEVEZÉS 

• Előnevezni online módon lehet az alábbi oldalon: https://sportorigo.com 

 A 0. Rajt esetén helyszíni regisztráció van, a Wolt futárfutam esetén a nevezés a Wolt 

központi irodán keresztül történik 

 Az utánpótlás nevezési díjak – U19 kategóriával bezárólag -  ingyenesek, a Kométa és 

a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) támogatásának köszönhetően.  

 Előnevezés: Elit: 4.000 Ft, Master, VIP kategóriákban: 6.000 Ft. Genteman’s Ride, az 

öltönyös futam nevezési díja 5.000 Ft.  

Előnevezésnek számítanak a regisztrált és 2021.12.26. – vasárnap - éjfélig beérkezett 

befizetések.  

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-93399906_____________________________                                                                                                                        

Számla tulajdonos: Bikeride Sportegyesület  

 Helyszíni nevezésre nincs lehetőség, 2021.12.27 és 2021.12.28-n – hétfőn és kedden - 

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 versenyen 

Mentős egészségügyi biztosítást, 

Chipes időmérést, 

Parkolási lehetőséget, 

Fűtött öltöző és zuhanyzó használata 

https://sportorigo.com/


 

 

Kerékpármosási és lánc olajozási lehetőséget 

Névre szóló rajtszám a 2021.12.26-ig nevezők számára 

Primavera ásványvíz 

 

13.  DÍJAZÁS 

Minden kategória első három helyezettje érem és tárgyjutalomban részesül. 

 

14.  EGYÉB SZABÁLYOK, INFORMÁCIÓK 

• Fejvédő viselése minden pályára lépő számára (pályabejárás és a verseny ideje alatt is 

végig) kötelező! 

• A pályán csak a haladási irányban lehet közlekedni, a depóban/technikai zónában 

visszafordulni tilos, kivétel amennyiben a versenyző nem hagyta el a kijelölt 

depókijárat vonalát, abban az esetben a pályán visszafordulva, a többi versenyző 

akadályoztatása nélkül megközelítheti a depó kijelölt bejáratát és azon behajtva 

igénybe veheti a segítséget. A szabály be nem tartása azonnali versenyből kizárást 

eredményez! 

• A lekörözésre kerülő versenyzőknek elsőbbséget kell adni a leköröző versenyző(k)nek, 

a legelső alkalommal amint az lehetségessé válik. 

• Az elhelyezett akadályok megkerülése, a pálya lerövidítése vagy sportszerűtlen 

magatartás tanúsítása akár azonnali kizárást vonhat maga után. A szabályok be nem 

tartása a versenybíróság döntése alapján figyelmeztetést, az összetett eredményeket 

érintő pontlevonást, az adott eseményre érvényes időbüntetést és 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. 

 

15.  NYILATKOZAT 

A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről: 

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

betegségben nem szenvedek. 

• A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny 

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. 

 

16.  VERSENYBÍRÓSÁG 

A versenybíróságot a Magyar Kerékpáros Szövetség és a verseny rendezője jelöli ki. 

 

17.  LEGKÖZELEBBI KÓRHÁZ 

Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet - OBSI 

1081 Budapest, Fiumei út 17. 
  

 Tel: +36 1 299 7700 

 
 
 

18.  HELYSZÍNI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS 

 ERGO-Ambulance Kft. 

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

 

19. COVID-19 protokoll 

Magyar Kupa futamunk 500 fő alatti versenynek számít, így a 2021.12.08-n érvényes 

szabályozás alapján védettségi igazolvány nélkül is részt lehet rajta venni. 

A rendezvény területére történő belépéskor – minden alkalommal - javasolt az alapos 

kézfertőtlenítés. 

Ügyeljünk a biztonságos távolság betartására! 

Kérjük, kövessék nyomon a járványügyi helyzettel kapcsolatos tudnivalókat, mert a Magyar 

Kupa futam a 2021.12.30-n érvényes szabályok alapján kerül lebonyolításra! 

 

20. SZÁLLÁSOK A KÖZELBEN: 

 szallas.hu 

 booking.com 

 hotels.com 

 airbnb.hu 

  

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


 

 

21.  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

Soós Gábor - főszervező 

Tel.: +36 30 231 5652 

www.bikeride.hu 

Email: info@bikeride.hu 

Csapatsátor hely igény bejelentése: 2021. december 26-ig: info@bikeride.hu 

Média/sajtó akkreditáció: 2021. december 26-ig: info@bikeride.hu 

A versenykiírásban nem részletezett szabályok esetén az MKSZ és az UCI szabályai az 

irányadóak: https://bringasport.hu/szakagak/cyclo-cross/ 

 

A rendező a változtatás jogát fenntartja! 

 

http://www.bikeride.hu/
https://bringasport.hu/szakagak/cyclo-cross/

