
 

 

47. Gemenc Nagydíj 2021 

Utánpótlás, Master és Amatőr 

Nemzetközi kerékpárverseny 
2021. október 1.-2 

Versenykiírás 

Rendező: Szekszárdi Sportközpont NKft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.) 

Versenyigazgató: Steig Gábor (Tel. 06204550817) 

A verseny jellege: 2 napos, 2 szakaszos szakaszonkénti és összetett értékelésű országúti 

egyéni és csapatversenyverseny, kiegészítve egy gála körpályás versennyel.  

 

Szakaszok: 

• I. szakasz: 

             (4 HH és 3 RH): 2021. október 1. (péntek), 146 km-es mezőnyverseny.  

              Rajt: 14.15 órakor, várható célba érkezés 17.45 órára. Útvonal: Szekszárd és + 7kör   

              /Várdomb – Alsónána - Bátaszék (Lajvérpusztai elkerülő) – Várdomb -/ – Szekszárd. 

 

• II. szakasz: 

(3 RH): 2021. október 2. (szombat), 103 km-es mezőnyverseny 

 Rajt: 10.00 órakor, várható célba érkezés 12.15 órára. Útvonal: Szekszárd és + 4 kör 

/Szőlőhegy – Őcsény – Decs – Várdomb – Szőlőhegy/ - Szekszárd. 

 

             + Gála kiegészítő futam: 2021. október 2. (szombat), 50 km-es körpályás  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

Résztvevők: Meghívott külföldi és benevezett hazai csapatok Elit/U23, Master és U19-es 

igazolt versenyzői. A versenyre lehet egyénileg is nevezni. Csapatnevezés 4-6 fő 

versenyzővel. 

 

Nevezés határideje, módja: 2021. szeptember 24. (péntek), 18.00 óra 

A versenyző(k) nevét és korosztályát a jelezett határidőig kell megküldeni a 

gemencgp@freemail.hu e-mail címre és a nevezési díjat is átutalni a rendező 11746005-

20135977 számú bankszámlájára!  

A megjegyzés rovatba kérjük a nevet, vagy csapatnevet feltüntetni! Csak az utaló nevére 

lehetséges a számla kiállítása. 

 Figyelem! Az első 80 benevezett versenyzőnek tudjuk garantálni a szállás és étkezés 

biztosítását! 

Nevezési díj: 16 000 Ft/versenyző, illetve 8 000 Ft/csapatvezető.  

A nevezési díj tartalmazza - a versenyen való részvételen kívül: péntek esti szállást 

(apartmanban, vagy panzióban) és vacsorát, szombaton reggelit és délután ebédet.  

Díjazás: Az I. és II. szakasz 1.-6. helyezettjei és az egyéni összetett 1.-8. helyezettje, valamint 

a pontversenyek (hegyi és sík hajrá) 1-3. helyezettjei pénzdíjazásban részesülnek. Az U19-es 

1-3. helyezett szintén pénzdíjat kap. A győztes csapat pedig kupát nyer. A szombat esti Gála 

futam 1.-10. helyezettje szintén pénzdíjat kap. 

Teljes pénzdíjazás: 455 000 Ft. 

Egyéb kiegészítés: 

- Rajtszám átvétel és regisztráció: 2021. október 1.-én 10.30 óra és 12.20 óra között a 

Versenyirodában (Szekszárd Sportcsarnok, 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.).  

Technikai értekezlet ugyanitt 12.20 órától 

- A versenyen az UCI és az MKSZ szabályai az irányadóak. 

- A verseny alatt útbiztosítás lesz, de a KRESZ betartása kötelező és a szervezők utasításait 

minden induló köteles betartani. 
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- Az esetleges versenybalesetekért és a versenykiírás be nem tartásából, illetve egészségügyi 

okokból bekövetkezett balesetekért, sérülésekért a rendező semmiféle felelősséget nem 

vállal, kártérítésre nem kötelezhető. / A legközelebbi kórház: Tolna Megyei Balassa János 

Kórház (Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7., Tel: 0674-501-500/. 

- A rendező – különleges körülmények esetén – fenntartja a jogot a programváltozásra. Az 

esetleges változást és minden a versenyt érintő egyéb információt a www.szekszardisport.hu 

weboldalon közzéteszi. 

- Amennyiben a rendezvény ideje alatt külön járványügyi szabályozás lesz Magyarországon, 

úgy azokat ezen a sporteseményen is kötelezően be kell tartani a sportolók, szervezők, 

csapattagok és a nézők tekintetében egyaránt. 

 

Minden indulónak sikeres felkészülést és balesetmentes versenyzést kívánunk! 

 

Steig Gábor 

                                                                                                                                    Főszervező 

Szekszárd, 2021. augusztus 25. 

 

 


