
Mórahalmi majális kerékpárverseny 
Versenykiírás 

Rendező: MUGEN RACE Team Prolog, Veres Csaba Csapatvezető, Mórahalom 
Polgármesteri hivatala. 

Web: http://cyclingteam.hu

E-mail: prologszeged@gmail.com Telefon: +36 20 4916007 

Rajt időpontja: 2016.május 1. vasárnap 10:00 

Nevezni lehet: Mórahalom, Zákányszéki út tornacsarnok. 9:00 órától -  a futamok előtt 30 
percig. Az iskolás korcsoportokat egymás után folyamatosan indítjuk 

Futamok,kategóriák, távok, indulási idők: 

-óvodások 500 méter - 10:00 
-1-2. osztályos fiúk/lányok 1 kör – 2 km 
-3-4. osztályos fiúk/lányok 1 kör – 2 km 
-5-6. osztályos fiúk/lányok 2 kör – 4 km 
-7-8. osztályos fiúk/lányok 2 kör – 4 km 
-U13 - U15 igazolt  6 kör - 12 km -  11:30 
-U17 - U19 igazolt – Szeniorok 40 évtől - Felnőtt Nők - 10 kör - 20 km - 12:00 + Pontverseny 
-Igazolt felnőtt férfiak - Felnőtt Amatőr Férfiak 18-40 éves korig - 20 kör - 40 km - 12:45-
13:00 + Pontverseny 

Versenyszabályok: 

A versenyen mindenki saját felelősségére elindulhat. A verseny során a KRESZ ide 
vonatkozó szabályait mindenkinek be kell tartani. Fejvédő használata kötelező! Az 
esetlegesen bekövetkező balesetért, kárért a rendezőség felelősséget nem vállal! 

http://cyclingteam.hu


A verseny az országúti versenyzés szabályai alapján zajlik, győz az a versenyző aki a távot 
minden külső segítség nélkül a legrövidebb idő alatt teljesíti. A pontverseny abszolút, tehát 
bárki az adott futamból ponto(ka)t szerezhet kategóriától függetlenül. A pontozás: 5-3-2 pont, 
az utolsó kör dupla pontozású.  

Defekt vagy géphiba esetén - mivel egy futamban két versenyben vesz részt minden induló és 
befolyásolhatná a többi futam eredményét a versenyző - visszaállásra nincs lehetőség. 

Díjazás:  
-6 körös futamban: korcsoportonként 1-3 érem és egyéb tárgyjutalom 
-10 körös futamban: korcsoportonként 1-3 érem és tárgyjutalom, U17-U19:pénzjutalom  
Pontverseny: abszolút 1-2-3 érem és pénzdíjazás 
-Pénzdíj kategóriánként (U17-U19): 1: 5.000 2: 4.000 3: 3.000 
-Pontverseny 1: 5.000 2: 4.000 3: 3.000 
-20 körös futamban: korcsoportonként 1-3 érem valamint pénzjutalom 
Pontverseny: abszolút 1-2-3 érem és pénzdíjazás 
-Pénzdíj kategóriánként: 1: 10.000 2: 6.000 3: 4.000 
-Pontverseny 1: 10.000 2: 6.000 3: 4.000 

Nevezési dij:  
Iskolásoknak ingyenes 
Utánpótlás korcsoport (U13-U19), és nők 2000 Ft.  A többi korcsoportnak 3000 Ft 

MINDENKINEK EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZŐSÉG! 
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