
Versenyszabályzat 

Tour de Tur CBA XIV– 2019 

Mountain Bike 

1. Bevezető 

Jelen versenyszabályzat a Tour de Tur kerékpáros verseny (továbbiakban TdT) 

versenyszabályzata, mely verseny 2019. június 1-én kerül megszervezésre az Erdélyi 

Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti (továbbiakban EKE) által. 

A verseny útvonala a Túr Menti Védett Területeken halad át és célja a kerékpározás, 

természetjárás, egészséges életmód valamint a Túr mente természeti értékeinek 

népszerűsítése. 

A jelentkezéssel, a nevezési díj befizetésével és/vagy a versenyen való részvétellel minden 

versenyző elismeri, hogy jelen szabályzatot elolvasta, megértette és magára nézve 

kötelezőnek tartja. 

 

1.1 Részvételi feltételek 

A részvétel feltétele a benevezés, amivel a nevező elismeri a szabályzatot és a részvételi 

feltételeket - illetve a befizetett nevezési díj. 

Minden résztvevőnek a TdT rajtja idejéig be kell töltenie 14-ik életévét. 

A TdT versenyen minden versenyző saját felelősségére vesz részt. 

A rendezvényről kép- és hangfelvétel készül. A felvételeken megjelenő személyek 

semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a rendezőkkel, a felvétel készítőjével vagy annak 

jogos felhasználójával szemben 

 

1.2 A benevezés módja 

A benevezéshez személyi igazolvány vagy útlevél felmutatása szükséges. 

A 18-ik életévüket be nem töltött versenyzők nevezéséhez szükséges legalább az egyik 

szülő vagy gyám jelenléte, aki a helyszínen írásban beleegyezik a fiatalkorú részvételébe 

(online nevezés vagy előzetes nevezés esetén a kért dokumentumokat a rajtszám 

átvételénél kell felmutatni). 

Nevezési díj: 

− 2019. 01. 15. és 2019. 03. 31. közötti periódusban történő beiratkozás és fizetés 

esetén a nevezési díj a verseny „Race” távjára (kb. 34 km) 50 Lei, a verseny 

„Maraton” távjára (kb. 65 km) pedig 70 Lei  

− 2019. 04. 01. és 2019. 04. 30. közötti periódusban történő beiratkozás és fizetés 

esetén a nevezési díj a verseny „Race” távjára (kb. 34 km) 70 Lei, a verseny 

„Maraton” távjára (kb. 65 km) pedig 90 Lei 

Az előzetes online nevezés csak az illető periódusra vonatkozó nevezési díj kifizetése után 

érvényes. 

 

− 2019. 06. 01-én a verseny helyszínén történő beiratkozás és fizetés esetén a 

nevezési díj a verseny „Race” távjára (kb. 34 km) 90 Lei, a verseny „Maraton” távjára 

(kb. 65 km) pedig 110 Lei Lei. 

 

A versenyző visszalépése, távolmaradása vagy bármilyen okból történő versenytől való 

elállása esetén, a nevezési díj nem igényelhető vissza. A nevezés átadható a verseny előtti 

10. napig. 



Amennyiben a verseny, kényszerítő körülmények, vagy a szervezőtől független okok miatt 

elmarad, a nevezési díjat a szervező nem fizeti vissza. A szervező semmilyen körülmények 

között nem téríti a résztevők járulékos költségeit (utazás, szállás, étkezés, stb.). 

 

1.3 Kategóriák 

A versenyzők mindegyik útvonalon az alábbi kategóriák szerint kerülnek értékelésre: 

− Női Junior: 14 és 20 év között (az 1999 és 2005. június 01 között születettek)  

− Női Senior: 21és 39 év között (az 1980 és az 1998 között születettek)  

− Női Masters: 40 és 49 év között (az 1970 és az 1979 között születettek) 

− Női veterán: 50 év felett (az 1969-ben és azelőtt születettek) 

−  

− Férfi Junior: 14 és 20 év között (az 1999 és 2005. június 01 között születettek)  

− Férfi Senior: 21 és 39 év között (az 1980 és az 1998 között születettek)  

− Férfi Masters: 40 és 49 év között (az 1970 és az 1979 között születettek) 

− Férfi veteran: 50 év felett (az 1969-ben és azelőtt születettek)  

 

2. Felszerelés 

A versenyen csak emberi izomerővel meghajtott kerékpárral lehet részt venni. 

A verseny ideje alatt kerékpáros sisak viselése kötelező! 

Minden résztvevő kap egy-egy rajtszámot és egy időmérő chipet. A rajtszámot a verseny 

ideje alatt kötelező a kerékpár kormányára jól láthatóan rögzíteni. 

 

3. A verseny lebonyolítása 

 

3.1 Rajt 

A rajthoz szólítás a hivatalos rajtidőpont előtt 15 perccel kezdődik. A rajthoz állás érkezési 

sorrendben történik. A versenyzők egyszerre rajtolnak. 

A rajt hivatalos időpontja 10:00 óra a Maraton és 10:10 a Race esetében. 

 

3.2 Útvonalak 

A verseny két útvonalon zajlik: 

− „Race”: kb. 34 km 

− „Maraton”: kb. 65 km 

 

A TdT kerékpáros verseny útvonala községi utakon, kövezett mezőgazdasági utakon, 

földutakon, erdészeti utakon, ösvényeken halad. Az útvonal jelzésekkel (piros-fekete 

szalagok, zöld festékspray, irányító nyilak) kijelölt és a fontosabb kereszteződésekben 

önkéntesek segítik a tájékozódást. A verseny nem lezárt pályán halad, az útvonal egyes 

szakaszain közlekedhetnek gépjárművek, gyalogosok, turisták, állatok. A versenyzőknek be 

kell tartani a közlekedésre vonatkozó jogszabályokat, még versenyszituációban is különösen 

figyelniük kell azokra. 

3.3 Ellenőrzőpontok 

A verseny útvonalán több ellenőrzőpont található, amelyen nincsenek feltüntetve a térképen. 

Minden ellenőrzőpontot kötelezően kell érinteni.  

Az ellenőrzőpontokon pontbírók regisztrálnak minden áthaladót és az időpontot, amikor 

áthalad.  



Azok a résztvevők, akik nem haladnak át minden ellenőrzőponton. Az ellenőrzőpontok a 

szintidő lejártáig működnek. 

Mindegyik versenytáv frissítőpontokat is tartalmaz, amelyeken a versenyzők energiapótló 

élelmet (energiaszelet, banán, szőlőcukor) ill. folyadékot (víz, izotóniás ital). 

Az ellenőrzőpontok nem feltétlenül egyeznek a frissítőpontokkal. 

 

3.4 Célba érkezés 

Csak az tekinthető a TdT verseny hivatalos célba érkezőjének, aki a szabályzat szerint 

minden szakaszt kerékpáron teljesített (a biciklit tolni megengedett!) és a távot a szintidőig 

befejezte. 

A szintidő a két távon a következő: 

− 4 óra a „Race” távon 

− 7 óra a „Maraton” távon. 

 

3.5 Versenyből való visszalépés 

Azok a versenyzők, akik a versenyt bármilyen indokból nem akarják folytatni, kötelesek a 

szervezőknek (vagy pontbíróknak), vagy a megadott segélyhívó számon ezt haladéktalanul 

jelezni. Amennyiben ez nem történik meg, a versenyrendezőség fenntartja magának a jogot, 

hogy a versenyzőt annak saját költségére kerestesse. 

Azok a versenyzők, akik sérülés, műszaki probléma vagy egyéb okokból kifolyólag nem 

folytatják a versenyt, az ellenőrző pontokon, illetve komolyabb sérülés esetén a szervezők 

által megadott segélyhívó számon illetve az egységes sürgősségi segélyhívó számon (112) 

kérhetnek segítséget. 

 

4. Értékelés 

A versenyt az nyeri, aki kategóriájában a szintidőn belül elsőként ér célba és a pontbírók 

visszaigazolása alapján minden ellenőrző ponton áthaladt. 

A versenyzők a rendezvény emblémájával ellátott pólót* és egyéb, a támogatók által 

felajánlott ajándékot kapnak a start-csomagban. 

Minden szintidő alatt célba érkező versenyző a rendezvény emblémájával ellátott érmet kap. 

A TdT versenyen a három legjobban teljesítő résztvevő kerül díjazásra, a fent meghatározott 

mindegyik kategória szerint. 

Különdíjat esetenként, kiváló teljesítményért megítélhet a versenybíróság. 

* - a helyszínen regisztrálók számára nem tudunk pólót biztosítani 

A díjazás csak azokban a kategóriákban történik, ahol legalább 5 versenyző beiratkozott. Ha 

egy kategóriába ötnél kevesebb versenyző iratkozik be, azt összevonjuk az azt megelőző 

korosztályú versenyzőkkel.  

 

 

5. Általános rendelkezések 

5.1 Környezetvédelem/hulladékkezelés 

A TdT Szamár megye legszebb tájain halad keresztül. A Túr Menti Védett Területeken 

érvényes környezetvédelmi szabályozások betartása kötelező. Az a versenyző aki az 

ellenőrző pontokon kívül bármilyen módon szemetel, kizárásra kerül. 

 

  



5.2 Külső segítség 

Mindennemű külső segítség (autós kíséret, vontatás, tolás, kerékpár javítása külső 

segítséggel, stb.) igénybevétele tilos és a versenyből való kizárást vonja maga után. Tilos a 

kerékpárt kicserélni a verseny időtartama alatt, de mindennemű szervizelés lehetséges. 

 

5.3 Dopping 

A TdT rendezője elhatárolja magát mindenkitől, aki meg nem engedett szerek használatával 

magának előnyt szerez. A tartósan megalapozott gyanú elégséges az azonnali kizáráshoz. 

 

5.4 Fair play 

A lassúbb versenyzőknek el kell engedniük a gyorsabbakat, akik előzni akarnak, a 

fékezhetőséget (főként a startnál) szem előtt kell tartani. Minden részvevőre vonatkozik a 

másokra való odafigyelés és a fair play szabálya. 

 

6. Versenybíróság, büntetések és egyéb szankciók 

 

6.1 Versenybíróság 

Alapvetően a versenybíróság határoz minden döntésről, ami a verseny sportszerű 

lebonyolítását, az esetleges szabálysértéseket érinti. A TdT ideje alatt minden résztvevő 

köteles alávetni magát a versenybíróság döntéseinek és eláll a további esetleges igények 

érvényesítésétől. 

 

6.2 Büntetések és egyéb szankciók 

Lehetetlen és nem is kívánatos minden lehetséges büntetési okot felsorolni. A büntetés első 

körben mindig időbüntetés, amennyiben a vétség nem olyan súlyos, hogy az azonnali 

kizárást vonjon maga után. 

 

Az alábbi pontok azonnali kizárást vonnak maguk után: 

− sportszerűtlen közlekedés / sportszerűtlen viselkedés, a szervezőkkel, hivatalos 
személyekkel, közönséggel vagy helyi lakosokkal szembeni tiszteletlen viselkedés  

− a szervezők utasításainak figyelmen kívül hagyása  

− segítségnyújtás megtagadása bajbajutott versenytársakkal szemben  

− ellenőrzőpontok kihagyása 

− külső segítség igénybevétele  

− szállítójármű igénybevétele a verseny alatt  

− a rajtszám levétele, illetve versenyzők közötti cseréje  

− a felszerelés elszórása, szemetelés  

− verseny alatt nem viselt sisak 

− szándékos, másokat veszélyeztető közlekedés 

 

Ajánlások 

A terepviszonyokra való tekintettel a résztvétel hegyikerékpárral (mountain bike) ajánlott. 

A versenyzők számára javasolt, hogy a verseny idején legyen náluk mobiltelefon. 


