K3 SE kerékpáros Kupa Versenykiírás
Időpont:
2019. április 13. szombat
09:00-10:30 Rajtcsomag átvétel, helyszíni nevezések
11:00 Lassú rajt az Általános Iskolától, felvezető autó mögött a Szovjet hősi
emlékműig kb. 1,5 km
14:00 Eredményhirdetés
Rendezvényközpont és helyszíni nevezés:
Általános Iskola 7478 Bárdudvarnok, Csokonai u. 9.
Megközelítés: https://goo.gl/maps/zFB1y1g2KC52
Nevezés:
Előnevezés a https://k3se.hu/nevezes/ oldalon, április 8. hétfő éjfélig.
Nevezéssel kapcsolatos információ emailben: nevezes@k3se.hu
Helyszíni nevezés:
A verseny napján 9.00 – 10.30 között
Helye: Bárdudvarnok, Csokonai u. 9., Általános Iskola.
Nevezési díj:
Előnevezés esetén 3.000 Ft/fő, mely előre utalással teljesítendő.
Az utaláshoz a nevezést követő visszaigazoló e-mailben adunk meg adatokat.
Helyszíni nevezés esetén 5.000 Ft/fő, amely a helyszínen készpénzben fizetendő.
A nevezési díjért cserébe tartalmas rajtcsomagot adunk, amely támogatói ajándékokat és frissítő
termékeket fog tartalmazni. A verseny után tésztapartival és finom házi rétessel várunk
benneteket.
Résztvevők:
Igazolt és Amatőr kerékpár versenyzők, akiket a nevezési díj befizetése ellenében szabályosan
neveznek.
A rendezvényen minden résztvevő a rendezők által biztosított rajtszámmal indul.
16 év alatti indulónál a szülő is köteles a helyszínen megjelenni!
A versenyen 14 év alatti gyermek nem vehet részt.
Verseny útvonal:

Egy kör Bárdudvarnok-Kadarkút-Gige-Kiskorpád-Kaposfő-Bárdudvarnok (34,58 km szint
169m)
Útvonal Stravan: https://www.strava.com/routes/17255536
Útvonal Google Maps: https://goo.gl/maps/YQ19a29SGLv

Az útvonalon három kereszteződés van, ebből egy stoptáblás és egy elsőbbségadással, mindegyik
jobbra kisíves kanyarodással, a kereszteződésekben a szervezők illetve polgárőrök segítenek, az
élmezőnynek rendőri biztosítással, a mezőny többi részének forgalom vagy útlezárás nincs!
A pálya biztosítása érdekében a mezőny előtt 2 db rendőrségi felvezető autó halad.
A mezőnyt több autó és motoros kíséri és záró autót biztosít a rendező.
Az útvonalat útfelfestéssel is kijelöljük.
Időmérés:
Az időmérés chip segítségével több eszközzel időpont rögzítéssel a célban történik.
Az eredményeket az egyesület honlapján valamint a helyszínen is közzé tesszük.
Verseny táv:
2. kör 69,2 km
(338 m szint)
A verseny lassú rajttal indul a felvezető autó mögött, a Szovjet hősi emlékműig.
A versenyben a szint idő 3 óra. Időmérést a szintidőn belül biztosítunk.
Korcsoportok:
Női Utánpótlás
Női Elit1
Női Elit2
Női Master
Női Senior
Férfi Utánpótlás
Férfi Elit1
Férfi Elit2
Férfi Master
Férfi Senior

(14-18 éves 2001-2005 években születtek)
(19-29 éves 1990-2000 években születtek)
(30-39 éves 1980-1989 években születtek)
(40-49 éves 1970-1979 években születtek)
(50- év felett 1969-ban vagy előtte születtek)
(14-18 éves 2001-2005 években születtek)
(19-29 éves 1990-2000 években születtek)
(30-39 éves 1980-1989 években születtek)
(40-49 éves 1970-1979 években születtek)
(50- év felett 1969-ban vagy előtte születtek)

Díjazás:
A verseny győztese az a versenyző, aki a szabályok betartásával a legrövidebb idő alatt teljesíti a
távot.
Az abszolút első három férfi és női helyezett kupát és nagyértékű támogatói
nyereményekben részesül.
Az abszolút első három helyezett pénzdíjat kap:

50.000,- Ft 30.000,– Ft 20 000,- Ft

(pénzíjazásnál a nőket és a férfiakat nem értékeljük külön)
Minden korcsoport első három helyezettje éremdíjazásban részesül és értékes
ajándékcsomagot kap.
A legnagyobb létszámmal érkező egyesületnek egy tálca sört ajánlunk fel különdíjnak.
Limit idő:
A teljes versenyre nincs, de 14:00-tól az útvonal biztosítás megszűnik!
Aki az első kört 1 óra 20 perc alatt nem teljesíti, azt a második körre nem engedjük ki.
Kérünk minden a versenypályán tartózkodó résztvevőt, hogy a KRESZ szabályait 14 óra után
fokozott mértékben tartsák be!
Részvételi feltételek:
A versenyen csak az indulhat, aki a nevezési feltételeket írásban elfogadta.
A Kupa mezőnyverseny, amely országúti kerékpárosoknak került kiírásra.
Zárt fejvédő bukósisak viselése kötelező! A rendezvényen a kormányrátét (könyöklő), vagy
időfutam kerékpár használata TILOS! A fejvédő hiánya illetve a nem versenykiírásnak
megfelelő kerékpár használata kizárást von maga után!
A versenyen mindenki saját felelősségére indul. Kerék és gépcsere csak az út jobb oldalán
engedélyezett, mivel az amatőrök és az igazolt versenyzők közös mezőnyben indulnak, ezért
áttétel ellenőrzés nincs.
A kerékpáros kupán mindenki saját felelősségére indulhat, a versenykiírás és közlekedési
szabályok -KRESZ- betartása mellett, kivéve a főúton való haladás tilalma. (61-es út KiskorpádKaposmérői körforgalom közötti szakaszon)
Az útvonalengedéllyel, azaz a rajtszámoddal a verseny napján a megadott útvonalon
használhatod. Az esetleges versenybalesetekért és a versenykiírás be nem tartásából, a KRESZ
áthágásából bekövetkező, ill. egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért, sérülésekért és
anyagi károkért a rendező semmiféle felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető!

A résztvevő a rajtja előtt 30 perccel a regisztrációnál köteles megjelenni, a résztvevő
nyilatkozati lapot köteles aláírni mellyel igazolja, hogy a részvételi feltételeket ismeri, saját
maga számára azt kötelezőnek tekinti és betartja.
A rajtszámot a mez hátulján jobbra, lent (a zseb magasságában) kell elhelyezni!
Azoknak a versenyzőknek, akiknek a rajtszáma a rossz felhelyezés miatt nem látható a
célfotón, nem lesz hivatalos eredménye!
A nem teljes felülettel felhelyezett rajtszámmal induló versenyzőket kizárjuk a versenyből!

Kísérés:
A versenyen kísérés nincs! Minden körben a cél után 500 méterrel lehetőség van frissítésre.
Óvás:
Írásban (papír alapon) lehet benyújtani a rendezvény helyszínén legkésőbb az eredményhirdetés
előtt 15 perccel.
Szolgáltatás:
A verseny előtt és azt követően az Általános Iskola szociális helyiségeit lehet használni.
A versenyen több helyről fotók fognak készülni, illetve a verseny közben drónról felvételeket
rögzítünk, amelyeket a versenyt követően közzéteszünk.
A résztvevők hozzájárulnak ezek utólagos felhasználáshoz.
Orvosi ellátás:
A verseny során a szervezők a mezőnyt kísérő autóban mentőorvost biztosítanak. A rendezvény
központ helyszínén pedig elsősegélyt biztosítunk.
Legközelebbi Kórház:
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32. Tel: +36 82 501-300
Résztvevői nyilatkozat:
 A versenyen a saját felelősségemre veszek részt.
 Egészségesen állok rajthoz.
 Szükség esetén az orvosi vizsgálatba beleegyezem, az orvos utasításait elfogadom.
 Tudomásul veszem, hogy a rendezvényen a KRESZ-t köteles vagyok betartani.
 Ha a fenti okokra, a versenykiírásban szereplő rendelkezések megszegésére
visszavezethető vagy versenybaleset esetén bármilyen károsodás ér, illetve
távolmaradásom esetén a rendezők felé követeléssel nem élek.
 A rendezvényen készülő film és képanyag esetleges reklámcélú felhasználásában
szerepelhetek, ezért ellenszolgáltatást nem kérek.
 Hozzájárulok, hogy a nevezési lapon szereplő adataimat a rendező nyilvántartsa, Az
adatokat a rendező kizárólag saját részére használja.
 A versenykiírás rendelkezéseit ismerem és betartom!
 Az on-line nevezés "elküldésével", a helyszíni nevezésnél aláírásommal a nyilatkozat
tartalmát magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el!
18 év alatti résztvevőnél a helyszínen a szülő vagy edző is köteles aláírni!
Szervező:
K3 SE Kaposvári Kerékpáros Klub Sportegyesület
7400, Kaposvár, Zaranyi út 6.
Email: info@k3se.hu web: http://k3se.hu , http://kaposvarikerekparosklub.hu/
Felvilágosítás és kapcsolat:
Emailben: nevezes@k3se.hu
Knézics Attila +36 30 9576 495 vagy Szél Gábor +36 20 3838 171
Támogatók:

Eredményes felkészülést és részvételt kívánunk!

A rendezőség, a program megváltoztatásának jogát fenntartja!

