
 VII. Szekszárd GP 2019  
Versenykiírás 

 

 

Időpont: 2019. október 5. (szombat), 13:50 óra 
Helyszín: Szekszárd, Szent I. tér 11-13. 

Rendező: Szekszárdi Kerékpáros S. E.  
Tel.: 0620-4550817 
A verseny jellege: Kritériumverseny.  A körpálya 

hossza 900 m. 
A verseny célja: a kerékpársport népszerűsítése és 
versenyzési lehetőség biztosítása minden korosztály 
számára. 
 
Rajt sorrendek (az első rajt 13:50 órakor), korcsoportok* és versenytávok: 
U13 és WU17:      6 kör - 3 hajrá 

U15, WU19 és WElit:     12 kör - 4 hajrá 

U17, Szenior1-2                   18 kör - 6 hajrá 

U19 és Amatőr ffi (19 év feletti):                 21 kör - 7 hajrá 

Open (Elit/U23 és minden 16 év feletti):    40 kör - 10 hajrá 

 
* A versenyen egyik korcsoportban sem feltétel az igazolt státusz (MKSZ licence), de az 
Amatőr férfi kategóriában nem indulhat olyan, aki 2019-ben kiváltott MKSZ licencet! 
Szenior1: aki 1979 és 1970 között született, Szenior2: aki 1969-ben, vagy korábban született. 
Az Open kategóriában minden 16 év és afeletti versenyző indulhat - olyan is, aki valamelyik 
korábbi futamban már rajthoz állt. Ez utóbbi esetnél a szándékot a nevezésnél jeleznie kell! 
 
Eredményhirdetés: az utolsó futam befejezését követően 20 perccel. 
 
Nevezés módja: előnevezni 2019. szeptember 30. (hétfő) 18.00 óráig lehet a 
steig@citromail.hu címre megküldve a versenyző nevét, korcsoportját, születési évét és 
egyesületét. Helyszínen nevezni a verseny napján 13:00 óra – 16:15 óra között lehet, ahol az 

előnevezettek regisztrációja is történik. 
Nevezési díj: előnevezésnél futamonként egységesen 1800 Ft/fő.  A nevezési díjat az egyesület 
bankszámlájára kell átutalni 2018.09.30-ig! Szekszárdi Kerékpáros S. E. Bankszámlaszám: 
71800037-13305628. Helyszínen nevezőknek: Futamonként egységesen 3000 Ft/fő. 
 
Díjazás:  
Az összes korcsoport 1-3. helyezettjei érmet kapnak, továbbá  
- a Szenior1, Szenior2, WElit és az Amatőr ffi korcsoport dobogósai 1-1 üveg szekszárdi bort 
kapnak, 
- az Open kategória 1-6. helyezettjei 15 000 Ft – 10 000 Ft - 8 000 Ft - 5 000 Ft - 3 000 Ft –  
3 000 Ft pénzdíjban részesülnek. 
 
A versenyre az UCI és az MKSZ országúti versenyeire vonatkozó általános szabályok (pl. 
utánpótlásnál az áttétel megkötés!) az irányadóak. A részhajrák pontozása 5-3-2-1 pont az 
első négy versenyzőnek. Körelőny esetén +20 pont jár. Azonos pontszám esetén a több 
győzelem számít, amennyiben az is egyenlő, akkor a véghajrá sorrendje dönt. A 
versenybíróságot a rendező jelöli ki! 
 
Fontos kiegészítés: További információ a futamok rajtjánál, illetve az egyesület hivatalos 
weboldalán, a www.szekszardikse.hu oldalon, ahol a versenyt megelőző nap bármi változást, 

mailto:steig@citromail.hu


módosítást is közzétehetünk, hiszen a rendező – különleges körülmények esetén – fenntartja a 
jogot a programváltozásra - pl. futamok további összevonására, vagy akár törlésére is! 
 
A legközelebbi kórház: Tolna Megyei Balassa János Kórház  
Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. 
Tel: 0674-501-500 
 

Minden indulónak sikeres felkészülést és balesetmentes versenyzést kívánunk! 
 
Steig Gábor 
főszervező 
 
 
 
Kelt: Szekszárd, 2019. szeptember 17. 


