VERSENYKIÍRÁS
ÉS SZABÁLYZAT

Megafon Földrengető XCM
hegyikerékpáros maraton verseny

Rendező:
a 222 Sport Alapítvány (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 1.) megbízásából
a Trivent Kft.
telefon: (20) 400-27-07 Sztancsik József
e-mail: bgytri@gmail.com
Versenytáv, útvonal:
A verseny 17,5 kilométeres és 35 kilométeres (2 kör a 17,5 kilométeres pályán) távokon,
változó minőségű földúton és aszfaltos úton zajlik.
A verseny rendezői biztosítással és a pálya menti szakaszos szalagozással történik.
A verseny nyílt, licenc nem indulási feltétel, csak a jó kondíció. A kerékpáros pálya az
utóbbi évek 4 földrengésének epicentrumain halad keresztül.
Pályarajz

Szintrajz (magasság méterben)

Parkolás:
Ilinyben, a Kossuth utca mentén jelzett parkolóhelyeken lehetséges parkolni.
Rajt:
2019. szeptember 14. (szombat) 14:30
Mindkét táv azonos időpontban rajtol, minden versenyző csak egy kategóriában indulhat.
Rajt és cél helyszíne:
Iliny, Kossuth utca 18. Idősek klubja külterülete
GPS koordináták: 48°01'59.2"N 19°25'31.7"E
Frissítés verseny közben:
a rajthelyszínen való áthaladáskor a versenyzők számára vizet, izoitalt kínálunk.
Energiapótlás verseny után:
Iliny falu egy tál étellel kínál minden versenyzőt, miután beértek a célba!
Tisztálkodási lehetőségek:
Kerékpárosoknak az Idősek Klubjában biztosítunk mellékhelyiséget, a bringák számára
pedig 1 állásos magas nyomású tisztítógép áll rendelkezésre.
Nevezés, kategóriák:
Előnevezésre szeptember 6-ig van lehetőség, banki átutalással.
nevezési
időpontok

előnevezési díj
szeptember 6-ig teljesítéssel

versenytávok

Megafon 17,5 km

kategóriák

U13, U15, U17,
U15, U17, U19,
U13, U15, U17,
U19,
Felnőtt (19-29 év),
U19,
Felnőtt (19-29 év), Master (30+ év)
Felnőtt (19-29 év),
Master (30+ év)
Master (30+ év)

nevezési díjak
bankszámla

3000 Ft

Megafon 35 k m

helyszíni nevezési díj
szeptember 14-én
Megafon 17,5 km

4000 Ft

Megafon 35 km
U15, U17, U19,
Felnőtt (19-29 év),
Master (30+ év)

4000 Ft

5000 Ft

Trivent Kft.
10300002-10660856-49020016
közlemény rovat: versenyző neve, születési dátum (év, hónap, nap), versenytáv
(17.5, vagy 35), , pólóméret (S, M, L, XL)

Az előnevezéshez előzetes regisztráció szükséges itt: www.versenyzek.hu
Az előnevezettek és a helyszíni nevezők a verseny napján 14 óráig vehetik át a
rajtcsomagot és a rajtszámot. Az előnevezők emblémázott pólót is kapnak.
Ha egy kategóriában csak három versenyző indul, korcsoport összevonásra kerülhet sor.
Az összevonás legszűkebb rendezési elve: U13+U15, U17+U19, Felnőtt+Master

Ha már itt vagy, hallgasd Te is Nógrád megye kedvenc rádióját!

Megafon. Nagyot szól!

Nevezési, versenyzési és versenymegtekintési szabályzat
1. Szabályosan viselt (becsatolt) kerékpáros fejvédő használata a verseny ideje alatt
kötelező!
2. A nevezéskor kapott rajtszámot jól láthatóan, a kerékpár kormányán, szemből jól
olvashatóan kell elhelyezni!
3. A versenyen csak megfelelő műszaki állapotú (működőképes fék és váltórendszer),
kizárólag emberi erővel meghajtott hegyikerékpárral lehet indulni. Országúti, elektromos
kerékpárral, illetve pedelec-kel nem lehet indulni.
4. Kerék átmérőre való korlátozás nincs. Külön értékelés kerékpár kategóriánként nem
lesz.
5. Könyöklő, telekerék, aero fejvédő használata megengedett.
6. A verseny korcsoportonkénti győztese az a versenyző, aki a legrövidebb idő alatt
teljesíti a távot, külső segítség igénybevétele nélkül.
7. A verseny chipes időméréssel történik.
8. A versenyhelyszínen a rendező megbízásából kép- és hangfelvétel készül,
amelyhez a nevezők, továbbá az ott tartózkodó bármely ember (nézők, kísérők,
közreműködők) külön írásbeli engedély nélkül visszavonhatatlanul hozzájárulnak és
egyben kijelentik, hogy semmilyen ellenszolgáltatási igényük nincs ezzel kapcsolatban.
A verseny helyszínén tartózkodók egyben azt is elismerik, hogy megismerték ezt a
szabályzatot.
9. A nevezéssel a Nevező a verseny szabályait elfogadta, valamint kijelenti, hogy
megfelelő egészségi állapotban van és felkészült a versenyen való részvételre.
10. A versenyhelyszínen mindenki saját felelősségére tartózkodik, épségére mindenki
maga ügyel. Az esetleges balesetek kapcsán a nevezők, a V ersenyzők és a versenyt
megtekintők tudomásul veszik, hogy a Rendező semmilyen felelősséggel nem tartozik.
Díjazás, eredményhirdetés:
Eredményhirdetés az utolsó beérkező után körülbelül fél óra elteltével, várhatóan 16:30
órakor lesz, a rajt/célhelyszínen.
Eredméylista: www.222sport.com
1. Pénzdíjazás
A két versenytáv abszolút leggyorsabb első helyezettje részesül pénzdíjazásban a verseny
támogatója, a Megafon 95,7 MHz www.megafonfm.hu rádióállomás jóvoltából.
Pénzdíj:
17,5 km:
32 km:

13.000,- Ft
22.000.- Ft

2. Tárgyjutalom
Korcsoportonként az első három helyezett ajándék díjban részesül.
Kérünk minden résztvevőt, hogy sportszerű magatartásával emelje a rendezvény
színvonalát!
Sok szeretettel várunk mindenkit!
Házy Attila
a 222 Sport Alapítvány kurátora

