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VII.Elektrolit Kupa - Szedres
Időpont: 2015. augusztus 1. Szombat, 10:00 óra
Helyszín: Tolna megye, Szedres
Verseny jellege: Országúti kritérium verseny (háztömbkörüli
verseny) Útvonal (1 kör = 1,3 km):
• Rajt, cél: Arany János utca
• József Attila utca
• Sport utca
• Jókai utca
Időrend
•
•

8:00-9:30-ig regisztráció, rajtszám átvétel
10:00 - a futamok kezdete, rajtoltatás a következő pontban leírtak szerint

Távok (zárójelben a részhajrák)
Az egy sorban szereplők egy mezőnyben indulnak.
- Óvodás futam
• Alsó tagozatosok: 1 kör (nincs hajrá)
• Felső tagozatosok: 2 kör (nincs hajrá)
• U13: 6 kör (2 körönként)
• Nők, U15: 8 kör (2 körönként)
• U17, U19: 20 kör (2 körönként)
• Hobby, Szenior 40 felett, Szenior 50 felett, Elit: 30 kör (3 körönként)
Díjazás
• Minden kategória első három helyezettje éremdíjazásban részesül.
Nevezés
• Helyszíni nevezés 8:00-tól
• Nevezési díj: utánpótlás korúaknak 1000 Ft, felnőtteknek 1500 Ft. Iskolások, óvodások indulása
ingyenes !
Versenyszabályok, helyezések eldöntése, hajrák
1. A verseny győztese az a versenyző, aki a legtöbb pontot gyűjti.
2. A versenykiírásban előre meghatározott körönként, a részhajrákon, a célvonalon
áthaladó
első
négy sportoló pontokat kap (5-3-2-1 pontot).
3. Az utolsó körben (véghajrá) dupla pontot lehet szerezni (10-6-4-2 pont).
4. A körelőny minden pontozást felülmúl. Körelőnynek számít az, mikor egy vagy több
versenyző
a
főmezőnyt éri utol.

5. Az Elit futamban az első 20 percben elszenvedett körhátrány esetén a zsűri kiállítja versenyzőt.
20 perc után a körhátrányt kapott versenyzőket nem állítja ki a zsűri, ők - a verseny
zavarása nélkül - visszaállhatnak a mezőnybe.
6. Azonos pontszámok esetén a több jobb helyezés (pl. több hajrágyőzelem) dönt. Ha ez
is
azonos,
akkor a később szerzett jobb helyezés dönt.
7. Bukás vagy géphiba (defekt, kerékpáralkatrész törése) estén, a zsűri engedélyével,
a kijelölt
depó területen a versenyző két körön belül visszaállhat az
eredeti pozíciójába. A visszaállást
követően a versenyző nem vehet részt a következő
részhajrában.
Egyéb szabályok
1.
2.
3.
4.

A versenyen az MKSz / UCI általános szabályai érvényesek.
A versenyen fejvédő használta minden kategóriában kötelező.
A szervezők a nem megfelelő felszereléssel indulókat nem engedik rajthoz állni.
Az eseményen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt. Az eseménnyel összefüggő
bármilyen egészségügyi károsodásért illetve balesetért, anyagi kárért, a rendező
felelőséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető. A verseny zárt pályán zajlik, de
bemelegítés során és
minden más esetben a közlekedési szabályok betartása mindenki számára kötelező.
5. Minden résztvevő a rajtszám átvételével hozzájárul, hogy az eseményen készült
film-, és
képanyagokban valamint azok reklámcélú felhasználásban
szerepelhet, és ezért
ellenszolgáltatást nem kér.
6. A rajtszám átvételével minden résztvevő elismeri, hogy a versenykiírást ismeri, és a
szabályokat
betartja.

További információk
• Szedres megközelítése: Szekszárdtól Székesfehérvár irányába a 63-as úton 15 km.
• Parkolási lehetőség: díjmentesen Szedres mellékutcáiban.
• A verseny a szedresi Polgárőrség által biztosított körpályán zajlik.
• A verseny fővédnökei Sebestyén Gyula (Elektrolit Kft. ügyvezető igazgatója), Kovács János
(Szedres polgármestere)
• Rendező: Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület (www.szszke.net)
• Bővebb információ: schgz@freemail.hu

