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Országos Országúti Évadnyitó - Versenykiírás

VI. Balla Viktor Emlékverseny
Debrecen-Nagyhegyes, 2021. március 28. vasárnap

1. A verseny célja:
A 2021. évi kerékpáros versenyszezon megnyitása
A kerékpársport népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása igazolt versenyzők számára.
2. A verseny rendezője:
DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület
3. Támogatók:
Magyar Kerékpáros Szövetség
Nagyhegyes Önkormányzata
4. A verseny helyszíne: A rendezvény zártkapus (nézők nem lehetnek)
Versenyközpont: Nagyhegyes, Kossuth utcai Sporttelep (GPS 47.539430, 21.345215).
Megközelítése: a 3321-es útról, Nagyhegyes, Arany János utca, az utca végén balra József
Attila utca
Rajt/Cél: Nagyhegyes, Kossuth utca és a József Attila utca kereszteződése (Kossuth u.
sporttelep)
5. A verseny ideje:
2021. március 28. vasárnap, 11:55 óra
6. A verseny indulói:
Igazolt sportolók (csak licences versenyzők)
7. Útvonal:
A mezőnyök a Rajt/Cél területről indulnak és ide is térnek vissza a kiírt körök, illetve a 15
km-es versenypálya megtétele után.
Rajt -> Nagyhegyes Kossuth utca a 3321-es útkereszteződésig (0,7 km) -> 3321-es út -> 33as út körforgalom (2 km) ->
Körpálya (30 km): 33-as út körforgalom – 3321-es számú út – Balmazújváros – 3316-os
számú út – Látóképi Csárda – 33-as út körfogalom,
-> 3321-es út –> Nagyhegyes Kossuth utca (célegyenes) -> Cél
Rajt, cél, körpálya:
1/6

DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület
Adószám: 18514072-1-09 V.sz.: Tpk.60.091/2013/6. szám. Nyilv.sz: 4359 Bankszámlaszám: 10300002-10606836-49020014
Levélcím: 4032 Debrecen, Fejedelem u. 22.
Telefon: Nagy Zoltán, 30/198 77 33
Email: dksi.info@gmail.com

15 km útvonala:

Áthaladás Balmazújvároson:
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8. Távok, korosztályok:
(Figyelem: besorolás mindig a betöltés éve szerint!)
U13, WU15, U15, WU17, U17, WU19, U19, ELIT férfi, Felnőtt nők, Master 1, Master2,
Master3 (12 kategória)
Egy mezőnyben több korcsoport indul, de külön értékeléssel.
-

11:55 óra;
15 km: U13, WU15, külön útvonalon: Rajt/Cél Nagyhegyes – 3321- es úton a 33 főút
körforgalomig – onnan Debrecen irányában a 33 főúton a 93 km-es kőig, itt fordító –
ugyan ezen az úton vissza a célig.

-

12:00 óra;
127 km (4 kör): ELIT, Ifjúságiak (U19), Master 1

-

12:05 óra;
66 km (2 kör): Serdülők (U17), Ifi nők (WU19), Master 2, Master 3, Felnőtt nők.

-

12:07 óra;
35 km (1 kör): Haladók (U15), Serdülő lányok (WU17),

(A megadott rajt időpontok tájékoztató jellegűek! A rajtidőpontokat a Szervezőbizottság és a
Versenybíróság megváltoztathatja.)
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9. Nevezés:
FIGYELEM! A versenyen indulni CSAK online előnevezéssel lehet!
Nevezés: 2021. március 25 (csütörtök) éjfélig!
Helyszíni nevezés nincs!
Nevezési díj: 5.000 Ft / 3.500 Ft (Elit, U23, Felnőtt nő, Master / utánpótlás)
Rajtszámfelvétel a helyszínen 10:00- 11:20-ig! Kérjük a résztvevőket ennek pontos
betartására!
ONLINE nevezés:
2021.03.15-től a sportorigo.com portálon.
(ha nincs felhasználói fiókod, akkor azt már ez idő előtt hozd létre és töltsd fel
versenyzőkkel)
10. Technikai értekezlet:
A versenyközpontban, 10:45 órától a csapatvezetők kötelező részvételével.
11. Versenybíróság:
Az MKSZ VT által delegált versenybíróság.
12. Díjazás
A korcsoportok I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
A Balla Viktor Emlékversenyt az U19 kategória győztese nyeri el.
Díjkiosztó a futamok után 20 perccel.
13. Értékelés: Korosztályában győz az a versenyző, aki az előírt távot a legrövidebb idő alatt
teljesíti. A sorrend megállapítása chipes időmérő és célfotó segítségével történik.
14. Általános versenyszabályok:





A versenyen a vonatkozó MKSZ és UCI szabályok az irányadóak.
A verseny során, a 33-as úton található körforgalmon történő áthaladás a
KRESZ szabályainak megfelelően történhet. A szabálytalan áthaladás azonnali
kizárást von maga után!
Az utánpótlás korosztályoknál az áttétel megkötésre vonatkozó szabályok
betartása kötelező. Az áttételeket a Versenybíróság a verseny előtt és a
verseny végét követően is ellenőrizheti, a vétkes versenyzők kizárásra kerülnek!
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korcsoport

életkor

országút

U19-WU19

17, 18

7,93 m

U17-WU17

15, 16

6,94 m

U15-WU15

13, 14

6,14 m

U13

12 évesig

5,85 m

Kerék-, és gépcsere a verseny során csak az út jobb oldalán megengedett.
Minden egyéb segítségadás tilos. Az esetleges bukás és géphiba miatt a
mezőnyből kiállni kényszerülő versenyző felzárkózásához segítséget nem vehet
igénybe! Stéherezés kizárást von maga után!
Frissítés a rajt előtti technikai értekezleten meghatározottak szerint!
A versenyen minden versenyző saját felelősségére indul, a közlekedési
szabályok betartása mellett. Követniük kell a rendőrség és a biztosítást végző
szervek utasításait, lehetőség szerint az úttest bal oldalát szabadon hagyva kell
haladniuk, hogy a versenyt kísérő gépjárművek elhaladását ne akadályozzák.
Esetleges balesetért, vagy kárért a rendező semmilyen felelősséget nem vállal
és azért kártérítésre nem kötelezhető!
A versenyzők a rendező által kibocsátott rajtszámokat kötelesek viselni; a
kiadott rajtszámokat behajtani, levágni, megcsonkítani, eltakarni tilos! A
rajtszámokat a mez hátsó zsebére az előírások szerint kell rögzíteni.
Az időmérő chip-et a nyeregcsőre hátulra kell felerősíteni.
A rajtszámokat, chipeket a versenyzők a versenyt követően kötelesek a
rendezők számára leadni. Ennek elmulasztása kártérítést von maga után!
A versenyzőknek a bukósisak viselése kötelező! Esőkabát vagy más hasonló
ruhadarab viselése abban az esetben lehetséges, ha átlátszó anyagból készült,
és biztosítja a rajtszámok tiszta láthatóságát.
A csapatok tagjai csak egymás között cserélhetnek felszerelést, ételt és italt. A
versenyzők nem húzhatják vagy lökhetik meg egymást vagy egy másik
versenyzőt. Nem állhatnak gépjármű szélárnyékában vagy lökhetik el magukat
arról, nem húzathatják magukat vele!
A csapatvezetők képviselik csapatuk tagjait is, és felelősek azok cselekedeteiért
technikai szempontból és a szabályok betartását illetően. Együtt kell
működniük a Szervezőkkel és a Versenybírósággal, hogy biztosítható legyen a
verseny zökkenőmentes lebonyolítása!
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Kisérés csak megfelelő licence-el, a technikai értekezleten meghatározottak
szerint lehetséges.
A versenyen indulni csak műszakilag felkészített, sérülésmentes, tiszta állapotú
kerékpárral lehet. Könyöklő használata a mezőnyversenyen tilos! A szabály
ellen vétő versenyzők kizárásra kerülnek.

A COVID helyzet rendelkezéseinek betartása minden résztvevő számára kötelező!
A rendezvény zártkapus (nézők nem lehetnek)
Verseny területére, csak a versenyzők, licences csapatvezetők és a verseny
lebonyolításáért felelős személyek léphetnek be.
A Versenybíróság és a Szervezők fenntartják a jogot a szabályok, illetve a kiírás
megváltoztatására!
15. Mentőállomások, kórházak listája:
104; Debrecen 411-330, 414-107, 414-563
Kenézy Gyula Kórház: Db. Bartók Béla út 2-26. Tel: 52/511-777
KLINIKA: 52/411-60
16. További információ:
Nagy Zoltán, versenyigazgató (30/198-7733)
Minden indulónak eredményes versenyzést kívánunk!
Debrecen, 2021. február 20.
A verseny szervezőbizottsága
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