
Salgótarján Kupa 
Olimpiai Cross utánpótlás Magyar Kupa futam 

VERSENYKIÍRÁS 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 Helyszín: Salgótarján – Eresztvény, Salgó Hotel 
Időpont: 2016. július 31. 
Rendező: Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület 
    

Program: 
 

2016. július 31., vasárnap 
 

07:30 – 12:00  Nevezés. Figyelem! Az adott kategóriák nevezését 1 órával a 
rajt előtt lezárjuk, kivéve a „B” jelű kategóriákat, ahol a 
nevezés minden korosztály esetében 9:30-ig lehetséges, 
illetve a 13:30-kor induló rajtot, ahol a nevezési határidő 
12:00 óra. 

08:00 – 09:15 Gyakorlási lehetőség az ügyességi pályán 
08:00 – 09:45 Pályabejárás a teljes pályán 
09:30  Csapatvezetői értekezlet 
10:00 – 14:45 Futamok és eredményhirdetések az időrend szerint 
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Időrend: 

Rajt Kategória Várható versenyidő 

  

09:30 U11 lány és fiú ügyességi 

10:15 U13 lány és fiú ügyességi 

11:15 U15 lány és fiú ügyességi 

12:15 U17 lány és fiú ügyességi 

 

10:00 
U9B lány és fiú 0:05 - 0:10 

U11B lány és fiú 0:10 - 0:15 

  

10:20 

U13B lány és fiú 0:17 - 0:23 

U15B lány és fiú 0:17 - 0:23 

U17B lány és fiú 0:20 - 0:30 

  

11:00 U9 lány és fiú 0:05 - 0:10 

  

11:20 U11 lány és fiú 0:10 - 0:15 

  

11:50 U13 lány és fiú 0:25 - 0:35 

  

12:45 U15 lány és fiú 0:30 - 0:45 

  

13:30 U17 lány és fiú 0:45 - 1:00 

 

14:45 Eredményhirdetés 

 

A tehetségkutató, „B” jelű kategóriába csak azok a versenyzők nevezhetnek, 
akik a 2015-ös és 2016-os évben a Magyar Kerékpáros Szövetség bármely 
szakágában vagy triatlon sportágban, kiadott versenyengedéllyel nem 
rendelkeznek/rendelkeztek, illetve nem szerepelnek 2015. január 1. óta a 
korosztályos kerékpáros ranglistákon. 
 
Sisak és rajtszám viselete nélkül sem a pályabejárás, sem a versenyen való 
indulás nem lehetséges. 
 
A szervezők a versenykiírásban várható versenyidőt közölnek. A különböző 
korosztályok pontos körszámai a verseny előtti csapatvezetői értekezleten 
(09:30) kerülnek meghatározásra. 

 



Díjazás: 
 

Dobogósoknak emléktárgyak, érmek és tárgyjutalmak. 
 

Pálya: 
 

Az előző években itt megrendezett Magyar Kupa futamok utánpótlás/hobbi 
pályáival közel teljes mértékben megegyező nyomvonalak. 

 

Információ: 
 

www.bringasport.hu | www.salgotarjanihke.hu | www.3100.hu   

 

www.salgohotel.hu – Pályaszállás. Felhívjuk figyelmeteket, hogy a nyugodt 
pihenésetek érdekében a Hotel nem tart semmilyen rendezvényt ezen a 
hétvégén, ugyanakkor csak korlátozott számban áll rendelkezésre szabad 
szoba. 
 

www.salgotarjan-turizmus.hu – További szállások, látnivalók, általános 
információk, stb. 
 

www.nngeopark.eu – Amit a környékről tudni érdemes. 
 

Nevezés: 
 

Előnevezési lehetőség: 
 

Az ODiN rendszerben van lehetőség előnevezésre – www.odinsport.eu. Az 
itteni regisztráció az előnevezés egyetlen feltétele, díját a helyszínen kell 
befizetni. Határidő: 2016. július 29. (péntek), 23:59. Előnevezés díja: 2500 Ft. 
 

Helyszíni nevezési lehetőség: 
 

2016. július 31. (vasárnap) 7:30 - 12:00 között. Az adott kategóriák nevezését 
1 órával a rajt előtt lezárjuk, kivéve a „B” jelű kategóriákat, ahol a nevezés 
minden korosztály esetében 9:30-ig lehetséges, illetve a 13:30-kor induló 
rajtot, ahol a nevezési határidő 12:00 óra. Helyszíni nevezés díja: 3500 Ft. 
 

A versenyzőknek versenyengedély hiányában szülői felelősségvállalási 
nyilatkozat szükséges (helyszínen kitölthető)! A nevezési díj tartalmazza a 
részvétel díját, a chipes időmérést, az egészségügyi biztosítást, egy tál ebédet 
és egy ásványvizet. 

http://www.bringasport.hu/
http://www.salgotarjanihke.hu/
http://www.3100.hu/
http://www.salgohotel.hu/
http://www.salgotarjan-turizmus.hu/
http://www.nngeopark.eu/
http://www.odinsport.eu/


Az ügyességi versenyről: 
 

Az U11, U13, U15 és U17-es kategóriák számára a verseny kombinált verseny, 
vagyis először egy ügyességi pályát kell teljesíteni, majd az Olimpiai Cross 
versenyszámot. Az akadályok 10 előre meghatározott feladat közül kerülnek 
ki, melyek listája itt található: https://goo.gl/YFvdnO  
 

Az ügyességi pályán mindenkinek 5 akadályt kell teljesíteni, ahol 
akadályonként 2 hibapontot gyűjthet. Ezeket a hibapontok az időrendben 
található táblázat szerint büntetőmásodpercekre váltunk, ennyivel később 
indulhat az Olimpia Cross versenyszámban az adott versenyző. Az Olimpia 
Cross verseny rajtjánál (az esetlegesen begyűjtött hibapontok alapján) 
három, közel egyenlő csoportra osztjuk a versenyzőket. Az azonos csoportban 
induló versenyzők beszólítási sorrendjét az összetett magyar kupában 
elfoglalt helyek határozzák meg. 
 

Kontakt: 
 

Kotroczó Nándor, a Salgótarjáni HKE elnöke (versenyigazgató) 
+36 20 37 17 333, knandi@velosport.hu 
 

Versenybírók: 
 

Toldi Tamás (főbíró), Bartók Kata, Gyarmathy Tamás.  
 

Egyéb: 
 

A versenyen az UCI illetve az MKSZ szabályai érvényesek. 
 

Főtámogatók: 
 

Salgótarján 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

https://goo.gl/YFvdnO
mailto:knandi@velosport.hu

