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MKSZ-Kométa tehetségkutató versenysorozat Szekszárd
1. Rendező
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft.
2. Időpont
2019. október 12. (szombat)
3. Verseny helyszíne
Baka István Általános Iskola melletti terület (dirt pálya); 7100 Szekszárd, Béri
Balogh Ádám u. 93.
A verseny az iskola melletti füves területen a bringapályán lesz. A különböző
korosztályoknak különböző hosszúságú és nehézségi szintű pályák lesznek
kijelölve. A pálya részei lesznek: pumpapálya, mandénerek, fa ugratók, bukkanók,
egyensúlyozós elemek, autógumik, raklapok.
4. Korcsoportok
A fiúk és a lányok egy korcsoportban indulnak, de külön lesznek értékelve.
Kategória

Születési év

U5 fiú/lány

2015-

U7 fiú/lány

2013-2014

U9 fiú/lány

2011-2012

U11 fiú/lány 2009-2010
U13 fiú/lány 2007-2008
U15 fiú/lány 2005-2006

5. Beszólítás és rajtok
5.1. Beszólítás
-

Minden rajtban az adott rajt összes versenyzője beszólításra kerül a
nevezés sorrendje szerint. A helyszíni nevezők a beszólítás végére
kerülnek minden esetben!

5.2. Rajtok
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A rajtok sorrendje az MKSZ versenynaptárába tartozó tehetségkutató
versenyeken:
Rajt

Időpont Kategória Születési év Futam ideje

Pálya

Első rajt

10:00

U5

2015 -

1-2p

kis kör

Második rajt

10:10

U7

2013 - 2014

7-10p

közepes kör

Harmadik rajt 10:30

U9

2011 - 2012

10-15p

közepes kör

Negyedik rajt

11:00

U11

2009 - 2010

15-20p

nagy kör

Ötödik rajt

11:30

U13

2007 - 2008

20-25p

nagy kör

Hatodik rajt

12:10

U15

2005 - 2006

25-30p

nagy kör

5.3. Pályabejárás és nevezés
-

Pályabejárás és nevezés: 8:30-tól 09:45-ig.
Pályajárás során IS kötelező a bukósisak viselése.
Eredményhirdetés: 13:00

6. Kerékpármegkötés és gyakorlás
7.1. Kerékpármegkötés:
U5-ös korosztályban engedélyezett a futóbicikli, háromkerekű vagy roller
használata.
A többi kategóriában ajánlott az MTB, de tilos a cyclocross illetve az országúti
kerékpár.
7.2. Nyílt gyakorló pálya
A verseny alatt folyamatosan lesz lehetőség egy nyílt helyen gyakorolni,
kerékpározni, azok számára, akik nincsenek versenyben.
7. Rajtszám
8.1. A rajtszámokat a nevezéskor kapják meg a versenyzők. A rajtszámokat a
kerékpárra jól látható módon kell rögzíteni. A kerékpáron a rajtszám helye a
kormány alatt van, oly módon, hogy annak mindenképpen látszania kell!
8. Nevezés
Előnevezés:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5oFfWiHelhtq6mUXca6nfdzdsC_wmdGpI8bk
VLHWow7oeBg/viewform
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Nevezésre a helyszínen is van lehetőség, a nevezés ingyenes!

9. Díjazás
A futamok helyezettjei érem díjazásban részesülnek. Minden résztvevő
oklevelet kap.
10.

Egyéb szabályok
Fejvédő viselése minden pályára lépő számára (pályabejárás és a verseny
ideje alatt is végig) kötelező!
A versenyen nem kötelező a licensz megléte, de a szülői felelőségvállalási
nyilatkozatot el kell fogadni írásban!
A pályán csak a haladási irányban lehet közlekedni.
A lekörözésre kerülő versenyzőknek elsőbbséget kell adni a leköröző
versenyzőknek, a legelső alkalommal amint az lehetségessé válik.
Az elhelyezett akadályok megkerülése, a pálya lerövidítése vagy sportszerűtlen
magatartás tanúsítása akár azonnali kizárást vonhat maga után. A szabályok
be nem tartása a versenyrendezőség döntése alapján figyelmeztetést és
kizárást is vonhat maga után!
Vitás kérdésekben, óvás esetében a helyszínre delegált MKSZ bíró dönt.
Észrevételekkel, óvással legkésőbb az eredményhirdetés előtt 15 perccel kell
jelentkezni.

11.

Nyilatkozat:
A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést
akadályozó betegségben nem szenvedek. A versenyen teljes mértékben saját
felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező
sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a
rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny
útvonala által érintett területek tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen
felelősséget nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak. Lemondok
minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset
vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról.
Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok
a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után minden általam
okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom. Elfogadom, hogy a
sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint azok reklámcélú
felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek.
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Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során
helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak
felelősséget.
A szervezők a szabályok változtatásának jogát fenntartják!

