
 

CRIF #2 – Cered-Rónafalu Kerékpáros Hegyi Időfutam  

VERSENYKIÍRÁS 
 

1. Rendező : 

Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület – 3100 Salgótarján, Füleki út 8.  
Tel.:+36-20-3717-333, info@velosport.hu 

2. Nevezés, útvonal, rajt/cél : 

Nevezés, rajtszámok átvétele : 2019. szeptember 22-én 11:00-tól 12:30-ig : 
Négy Tó Panzió, 3123 Cered, Jókai út 4. 

Nevezési díj : 3 doboz sör vagy 2 nagyüveges üdítő vagy sütemény, amit 
díjként használunk fel illetve elfogyasztunk a verseny utáni gulyásparti-n 

Útvonal : 2304-es közút Cered – Rónabánya – Rónafalu Művelődési ház 
között, 9,3 km, 276 m szint, aszfalt.  
Az út forgalom elől nem lesz lezárva, a Kresz betartása kötelező ! 

Rajt : 2019. szeptember 22. (vasárnap) 12:00-tól. 
Cered falu Rónafalu felőli végén, falu vége tábla előtt 

Cél : Rónafalu Művelődési ház előtti elágazónál. 

3. Kategóriák, gumiméret, szabályok: 

A verseny típusa: Egyéni, hegyi időfutam verseny, 1 perces indítással.  
Mindenki csak egy kategóriában indulhat.  
A rajtidő a rajtban kihelyezett óra szerint, a rajtszámok a rajtidőt jelzik, első 
induló 12:00-kor. 
Mindenkit név és rajtszám szerint szólítani fogunk legkésőbb 3 perccel az 
indulása előtt, aki lekési a rajtot, saját idejéből veszít. 



 
Mountain Bike és országúti kerékpár, külön férfi és női kategóriák (összesen 
24 kategória) : 

Férfi kategóriák :  
Serdülő: (11-14 évesek)  2005-2008 között születettek,  
Ifi: (15-18 évesek) 2001-2004 között születettek,   
Felnőtt: (19-29 évesek) 1990-2000 között születettek,   
Master 1: (30-39 évesek): 1980-1989 között születettek,   
Master 2: (40-49 évesek): 1970-1979 között születettek,  
Master 3: (50-59 évesek): 1960-1969 között születettek,  
Master 4: (59 évnél idősebbek): 1959 és előtt születettek, 
100+ kg-os kategória (kerékpár nélküli súly, MTB vagy országúti, életkori 
megkötés nélkül) 

Női kategóriák :  
Serdülő: (11-14 évesek)  2005-2008 között születettek,  
Ifi: (15-18 évesek) 2001-2004 között születettek,   
Felnőtt: (19-39 évesek) 1980-2000 között születettek,   
Master : (39 évnél idősebbek): 1979 és előtt születettek. 
 
MTB kategória minimum gumi méretek : 26x1.5, 27.5x2.0, 29x2.0, ezektől 
keskenyebb gumi országúti kategória. 

Ha egy kategóriában nem áll rajthoz legalább 4 nevező, a korcsoportok 
összevonására kerülhet sor. Az esetleges összevonások legszűkebb 
rendezési elve: 18 év alatt, 19-39 év között, 40-59 év között, 60 év felett. 

Szabályok : 
A verseny nem lezárt pályán zajlik, így a KRESZ szabályainak betartása, 
különösen a jobbra tartás kötelező – ezt a verseny megrendezéséhez 
szükséges, beszerzett engedélyek is megkövetelik.  

Becsatolt kerékpáros fejvédő használata a versenyen kötelező.  
A versenyzők kötelesek a szervezők által kiadott rajtszámokat jól láthatóan a 
kerékpár kormányon szemből olvashatóan elhelyezni.  
A versenyen mindenki saját felelősségére indul, esetleges balesetért és az 
abból adódó károkért a rendezőség nem vállal felelősséget.  
A versenyen csak megfelelő műszaki állapotú (működőképes fék és 
váltórendszer), kizárólag emberi erővel meghajtott kerékpárral lehet indulni, 
könyöklő, telekerék, aero bukósisak használata megengedett.  

A verseny korcsoportonkénti győztese az a versenyző, aki a legrövidebb idő 
alatt teljesíti a távot, külső segítség igénybe vétele nélkül.  
Autós kisérésre nincs lehetőség ! 
A versenyen kézi időmérés van.  



Minden résztvevő a nevezésének leadásával a verseny szabályait elfogadta, 
hozzájárul, hogy a versenyen film-, és képanyagokban valamint azok 
reklámcélú felhasználásában szerepelhet, és ezért ellenszolgáltatást nem 
kérhet. Valamint kijelenti, hogy megfelelő egészségi állapotban van és 
felkészült a versenyre. 

4. Díjazás, eredményhirdetés: 

Eredményhirdetés az utolsó beérkező után kb. 1 órával, 14:30 óra körül.  
Korcsoportonként díjazás az első három helyezettnek, Rónafalun a 
Művelődési háznál, ahol minden résztvevő vendégünk egy gulyáslevesre, s a 
nevezési díjak is elfogyasztásra kerülnek. 

5. Egyéb információk: 

Az utolsó induló után ruházat és táskák felszállítását vállaljuk a rajtból a 
célhoz. A nevezésnél parkolási lehetőség biztosított, a célnál parkolás 
korlátozott számban áll rendelkezésre, a célhoz vezető belterületi út bal 
oldalán. A céltól mintegy 500 m-re egy nagyobb területen is elérhető parkolási 
lehetőség. 


